Berenar amb història

Un viatge als confins d’Hibèrnia
Rere la llegenda (i els naufragis) de l’Armada
Invencible a Irlanda
Presentació

Sabies que, ara fa dos estius, a la platja d’Streedagh, al nord de
la ciutat d’Sligo, els arqueòlegs van trobar nou canons del vaixell
La Juliana, una nau de Mataró? O que en aquesta platja van
començar les aventures del capità Francisco de Cuéllar, dignes
d’una pel·lícula de Hollywood? O que a la Calçada del Gegant, a
Irlanda del Nord, va naufragar la Girona, un vaixell carregat d’or i
joies amb 1.300 homes a bord?
Totes aquestes incògnites i més seran les protagonistes
d’aquesta conferència, amb l’illa d’Irlanda com a escenari. La raó?
Perquè quan el 21 de juliol de 1588 la flota dissenyada per Felip
II -130 naus i 30.000 homes- va salpar de A Coruña amb
l’objectiu d’envair Anglaterra, l’Armada Invencible va començar la
seva singlada cap a la llegenda i cap al seu funest destí a la costa
occidental d’Irlanda, l’antiga Hibèrnia dels romans. Allà, 24
vaixells van naufragar i 6.000 homes van perdre la vida.
Avui, més de quatre segles després de la seva tragèdia humana i
marítima, el mite d’aquesta flota continua bategant (a la
literatura, a l’arqueologia, a les llegendes locals...) a l’Illa
Maragda. Per això, la conferència serà una oportunitat, no només
per descobrir un bon grapat bones d'històries protagonitzades
per personatges fascinants i les darreres troballes dels
arqueòlegs irlandesos al voltant de La Juliana, sinó també per
endinsar-nos en alguns dels paisatges més bonics de l’illa, la
literatura de W.B. Yeats, la música tradicional irlandesa...
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David Revelles Soriano
Periodista, escriptor i professor de la Facultat de Ciències de la
Comunicació de la UAB.

Accessibilitat

Informació pràctica
Lloc
Arqueonet C/Sepúlveda 79 de
Barcelona

Data i hora
Dimarts, 12 de febrer de 2019
De 17,45h a 19,15h
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_con
tacte.html
 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’email i el telèfon de contacte
 Per telèfon: als números
937423014 ó 667013352
 Presencialment: a Arqueonet,
C/Sepúlveda 79 de Barcelona

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