Xerrada
Etrúria antiga: el fascinant món funerari dels etruscs
Presentació

Quan, a mitjans del segle XIX, es van produir les
primeres troballes de l’art etrusc, aquesta civilització va
fascinar fins a tal punt els seus descobridors que fou
titllada d’“enigmàtica”. A més, hom tingué aleshores ben
present les famoses paraules d’Heròdot segons les quals
els etruscs eren emigrants d’Àsia Menor que s’havien
instal·lat al Nord de la Itàlia tirrènica. Ara bé, avui dia
sabem que les elegants pintures amb què van decorar els
seus hipogeus funeraris, tot i la seva inqüestionable
inspiració grega, foren producte local. Durant el nostre
viatge tindrem l’oportunitat de perdre’ns per les
laberíntiques necròpolis dels etruscs, de delectar-nos en
les meravellosament ben conservades pintures funeràries
i de passejar per les seves “ciutats dels morts”, dotades
d’un traçat urbà molt millor que el de moltes ciutats
modernes. A més, aprofitarem que ens trobarem en una
de les regions més maques i encisadores d’Itàlia per a
familiaritzar-nos amb els seu patrimoni arquitectònic, que
també inclou belleses de l’art medieval com San
Gimignano, Florència, Lucca o Pisa.

Professor

Carles Buenacasa Pérez
Doctor en Història Antiga i Professor Agregat a la UB.

Accessibilitat

Aquesta presentació està oberta a qualsevol persona que
vulgui conèixer com serà aquest viatge de la ma del
professor que l’acompanyarà.

Informació pràctica
Lloc

Arqueonet
C/ Sepúlveda 79 - 08015 Barcelona
Metro: Línia 1 Rocafort

Data i hora
Dimarts, 8 de maig de 2018
18h
Preu
Activitat gratuïta.
Cal inscripció prèvia.
Inscripció
Per qualsevol de les següents vies:
 Per la web: accedint a l’ enllaç:
http://www.arqueonet.net/cat_contacte.ht
ml

Viatge a Etrúria

 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

Programa del viatge al web d’Arqueonet, apartat ‘Viatges
d’autor’:

 Per telèfon: als números 937423014 ó
667013352

http://www.arqueonet.net/cat_viatg.html

 Presencialment: a Arqueonet,
C/Sepúlveda 79 de Barcelona

Del 23 de juny a l’1 de juliol de 2018.

www.arqueonet.net - arqueonet@arqueonet.net - 937423014 – 667013352
C/Sepúlveda 79 – 08015 Barcelona

Pàg. 1 de 1

