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Vincenza Lucherini

V  incenza Lucherini va néixer a Nàpols  

el 1964. Professora de la Universitat de Nàpols, és especialista d’art de la baixa edat mit-

jana i del període gòtic amb un dens currículum d’activitats acadèmiques i de publicacions. 

La seva relació amb Catalunya està feta tant de publicacions directes com d’activitats 

conjuntes amb investigadors catalans del seu camp d’especialització, tant a Catalunya com 

a Itàlia, a través dels col·loquis anuals que ella organitza, publicats en la sèrie «Quaderni 

Napoletani di Storia dell’Arte Medievale» i en els quals han participat i participen nom-

brosos universitaris catalans. Col·labora amb diverses universitats catalanes, principalment 

les de Barcelona i Girona, i participa en programes d’investigació catalans. Dirigeix, per 

exemple, l’equip italià del projecte de la Universitat de Girona, amb finançament de 

RecerCaixa, «Landscape and Identitarian Heritage of Europe: Cathedral Cities as Living 

Memories», i participa en el grup de recerca «Templa: Taller d’Estudis Medievals. Progra-

mes. Litúrgia. Arquitectura», de l’Institut de Recerca Històrica de la Universitat de Giro-

na. La professora Lucherini treballa sobre les relacions artístiques entre Hongria, Nàpols 

i la Corona d’Aragó, i parla el català. Dirigeix el programa Erasmus de la Universitat de 

Nàpols en el seu camp, en el marc del qual promou intercanvis constants amb les univer-

sitats de Barcelona, Girona, Tarragona i Palma. Molt recentment ha participat, dins el 

marc de l’Any Puig i Cadafalch, en la secció internacional sobre l’arquitecte, amb una 

ponència a Mataró sobre Puig i Cadafalch i Itàlia.

La incorporació com a membre corresponent de la professora Vinni Lucherini per 

a l’àrea dedicada a la baixa edat mitjana reforçarà les relacions internacionals de la Secció 

Històrico-Arqueològica en el camp de la història de l’art medieval amb Itàlia i, més espe-

cialment, amb la Universitat de Nàpols.

Text de la candidatura presentada pels senyors Xavier Barral i Altet, Marc Mayer 

i Olivé i Flocel Sabaté i Curull, llegit pel senyor Flocel Sabaté i Curull en el Ple del dia 10 

de maig de 2018
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