Curs de formació de Catalonia Sacra

/ Matinal de formació
El patrimoni creat en el marc de l’Església no és una resta del passat com qualsevol altra. No es pot explicar bé
amb quatre dades històriques o tècniques despullades. És el testimoni -moltes vegades ben viu- d’una manera de
veure la persona, la comunitat, el món i la transcendència pròpia dels cristians que al llarg dels segles han viscut a
Catalunya. Per gaudir-ne -i fer-ne gaudir- calen una sèrie de coneixements específics. Per això hem creat el Curs de
Formació Catalonia Sacra, estructurat en quatre sessions matinals independents amb conferències i visites impartides per experts sobre litúrgia, art d’església, iconografia o guiatge, entre d’altres. Així, no es planteja pas exhaurir totes
les matèries, sinó proveir pautes per identificar les qüestions rellevants, eines per ampliar els coneixements i recursos
per elaborar un discurs complet i sensible a l’entorn de qualsevol bé del patrimoni català vinculat al Cristianisme. En
definitiva, orientacions que permetin entendre’l, explicar-lo i gaudir-ne.

/

14 de maig de 2022 – Col·legiata de Sant Pere d’Àger

A inicis del segle XIII es desdibuixa la frontera de la “Catalunya Vella” amb l’expansió dels comtes catalans cap al sud.
Aquesta reconquesta militar va acompanyada de l’erecció de multitud d’esglésies, en ser el fet religiós -entre el món
musulmà i el món cristià- un dels puntals de la confrontació. La jornada de formació ens permetrà conèixer les característiques dels conjunts arquitectònics religiosos construïts en aquest moment històric tan concret i apassionant. La
col·legiata d’Àger serà l’escenari i també l’objecte de la formació.

PROGRAMA
Col·legiata d’Àger: arquitectura i reconquesta del Pirineu a la Plana

De 10 a 11.30 h

					

La conquesta cristiana del Pirineu a
la Vall d’Àger (segles IX-XI).

					Prof. Maria López i Sergi Tella.

De 11.30 a 12 h		
De 12 a 13.30 h		

Pausa

Visita a la col·legiata de Sant Pere 		
					d’Àger.

					Prof. Francesc Fiter.
Més informació i inscripcions:

