Cicle de
CONFERÈNCIES 2022
ORNAMENTA ECCLESIAE. El Tresor de la Catedral de Girona
El Tresor de la Catedral de Girona ha
estat objecte recentment d’una renovació
museogràfica que ha consistit en la
millora dels espais i de les condicions
ambientals i, singularment, en una
reducció dràstica del nombre d’objectes
sacres exposats. La intervenció ha
suposat alhora el canvi d’emplaçament
i una nova presentació del Tapís de la
Creació, la peça més rellevant del
Tresor. És amb motiu d’aquesta actuació
renovadora que el Capítol de la Catedral,
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el Museu d’Història de Girona i l’Institut
d’Estudis Gironins han coincidit en
dedicar a aquest esdeveniment el nou
cicle de conferències de 2022 a la
biblioteca Carles Rahola. Més enllà de
consagrar l’atenció concreta a les peces
més remarcables, el programa ha estat
confegit amb la intenció de contextualitzar
els diversos objectes litúrgics que avui
es troben desplaçats dels seus indrets
primitius i, consegüentment, desposseïts
de la seva funció originària.

22 de febrer
Ornamenta ecclesiae. Art a la
catedral de Girona.
Pere Freixas

10 de maig
Alguns joiells gòtics de la
tresoreria de la seu.
Joan Domenge

1 de març
El Tapís de la Creació: l’ordre del
caos.
Joan Piña

17 de maig
El sant Carlemany de Girona,
una escultura singular.
Pere Beseran

8 de març
En, pintora del Beatus de Girona:
la cultura figurativa més polièdrica
de la miniatura medieval.
Gerardo Boto

24 de maig
Pintures sobre taula i brodats
d’època gòtica.
Rafael Cornudella

3 de maig
El tresor de l’època comtal a la
catedral de Girona (s.IX-XII):
estètica, intercanvis i creacions
artístiques.
Manuel Castiñeiras

7 de juny
Colors de llum divina: els
vitralls de la catedral de Girona.
Miquel Àngel Fumanal

Lloc: Biblioteca Pública de Girona Carles Rahola.
Hora: de 2/4 de 7 a 8 del vespre.
Assistència gratuïta, amb inscripció prèvia imprescindible i individual al web
www.ieg.cat.
La inscripció s’ha de fer per a cadascuna de les conferències. Tindran
preferència les persones associades a l’IEG.
Es mantindran totes les mesures de seguretat i prescripcions sanitàries
establertes:
• Ús obligatori de mascareta, gel hidroalcohòlic i distància de seguretat.
• Aforament limitat segons prescripció.
Les persones associades a l’IEG podran gaudir de la visita gratuïta a la
catedral al llarg de la durada del cicle de conferències.
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26 d’abril
Reuniu tresors al cel. La dimensió
litúrgica del Tresor de la Catedral
de Girona.
Marc Sureda

31 de maig
El retaule de Santa Elena.
Joan Bosch

