Lectures de la història. Xerrada i sortida

L’últim abat, de Martí Gironell
Presentació
1554. El monestir benedictí de Sant Benet s’enfonsa en la més roïna
misèria. Com ell, molts altres monestirs catalans van també a la deriva,
una situació que beneficia les ambicions del rei Felip II. No obstant això,
el nou abat de Sant Benet, Pere Frigola, indignat per la situació crítica i
injusta que troba, creu que hi ha una solució i es planteja el repte de
fer-lo ressorgir de les seves cendres costi el que costi i malgrat el perill
que això pot comportar.

Informació pràctica
Lloc de la xerrada i punt de trobada
per a la visita
Arqueonet
C/ Sepúlveda 79 - 08015 Barcelona
Metro: Línia 1 Rocafort

Intriga i suspens, vida i mort, amor i odi es barregen en una novel·la
que retrata els estralls de la corrupció política, religiosa i social a la
segona meitat del segle XVI, així com la situació precària d’un poble
devastat.
La novel·la de Gironell -escrita a l’escenari del mateix monestir de Sant
Benet, on l’autor va estar confinat durant un any- és una història que
ens aboca a les tradicions, l’art, a les vinyes, a la gastronomia, a les
relacions i als interessos enfrontats existents en el moment del
renaixement d’un dels monestirs amb una història més convulsa.
La visita consistirà en un recorregut pels diversos espais del monestir de
sant Benet de Bages (l’església, el claustre, el celler, el pati, el
comumidor, l’habitació del pare Frigola) per tal de contextualitzar
l’indret i una part determinant de la seva història la de l’abat Pere
Frigola. Ho farem amb la lectura de fragments de la novel·la llegits pel
propi Martí Gironell.

Professor
Martí Gironell
Escriptor i periodista.
Llicenciat en Filologia Anglesa i en Periodisme, és el guanyador del 38è
Premi Ramon Llull 2018 amb la novel·la 'La força d'un destí”.

Dates i horaris
Xerrada
Dimecres, 13 de març de 2019
De 19.30h a 21h
Visita al Mont Sant Benet
Dissabte, 23 de de març de 2019
 10.30h: petit esmorzar a Arqueonet
 11.00h: sortida en autocar
 12.00h-14.00h: visita
 14.00h-16.00h: dinar
 16.00h-17.00h: tornada a Barcelona
Preus xerrada i visita
Preu de la xerrada: 20 €
Preu de la visita: 100 €
Preu de la xerrada + la visita: 110 €

Serveis inclosos en el preu de la visita

Cal inscripció prèvia.

Acompanyament i explicacions del professor Martí Gironell durant tota la
visita, petit esmorzar, transports en autocar, visites detallades en
l’apartat ‘Presentació’, entrades al recinte de Sant Benet de Bages i
dinar al restaurant La Fonda (https://monstbenet.com/ca/restaurant-lafonda).

Inscripció
Per qualsevol de les següents vies:

Serveis no inclosos

 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

Extres personals i qualsevol altre servei no anomenat en l’apartat
anterior.

Accessibilitat
Aquestes activitats estan obertes 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

 Per telèfon: als números 937423014
ó 667013352
 Presencialment: a Arqueonet,
C/Sepúlveda 79 de Barcelona
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