Lectures de la història:
Strappo, de Martí Gironell
Presentació
L’estiu del 1919 Franco Steffanoni aplica la tècnica de l’strappo
per arrencar uns murals de més de mil anys d’antiguitat a Santa
Maria de Mur. L’encàrrec li ha fet un antiquari, Ignacio Pollak, per
ordre d’un industrial, amant de l’art, Lluís Plandiura.

Informació pràctica
Lloc
Arqueonet
C/ Sepúlveda 79 - 08015 Barcelona
Metro: Línia 1 Rocafort
Bus: H-16, parada Sepúlveda-Viladomat

Així comença l’espoli de l’art romànic a mans de personatges
sense escrúpols. Els tresors que contenen les esglésies del Pallars
i la vall de Boí no estan emparades per cap legislació que els
protegeixi, per això pateixen robatoris i espolis entre vendes
clandestines, enganys i mitges veritats.
Joaquim Folch i Torres, des de Barcelona, i en Ton de Cal Soldat,
des del Pallars, lluitaran per evitar el que s’ha convertit en un
dilema: arrencar per conservar o per negociar.
Strappo retrata la tenacitat d’uns i la cobdícia d’altres per
aconseguir els tresors que guardaven les esglésies, que abans
ningú no valorava i que ara són patrimoni de la Humanitat
segons la UNESCO.

Data i hora
Xerrada:
Dijous, 15 de febrer de 2018
De 19.30h a 21h
Preu: 15 €
Visita al MNAC
Dissabte, 24 de febrer de 2018
A les 11.15h
Preu: 20 € (inclou entrada)

Professor
Martí Gironell
Escriptor i periodista

Preu xerrada i visita
30 €
Cal inscripció prèvia. Places limitades

Accessibilitat

Inscripció
Per qualsevol de les següents vies:

Aquesta conferència està obert a qualsevol persona que vulgui
conèixer la temàtica. No són necessaris coneixements previs.

 Per la web: accedint a l’ enllaç:
http://www.arqueonet.net/cat_contact
e.html

Cal inscripció prèvia.

 Per e-mail: enviant un e-mail a
arqueonet@arqueonet.net, indicant
l’activitat a la que us voleu inscriure, el
nom i cognoms, l’e-mail i el telèfon de
contacte
 Per telèfon: als números 937423014
ó 667013352
 Presencialment: a Arqueonet,
C/Sepúlveda 79 de Barcelona
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