Tragèdia al
Tàrrega 1348

Call

Cicle de conferències 2015
Dijous 18 de juny:

Els objectes personals amb inscripció hebrea. El cas de
Tàrrega

a càrrec de Jordi Casanovas, doctor en filologia hebrea i conservador
del MNAC
Dijous 2 de juliol:

“Esquivar tot el dampnatge a la ciutat de Leyda: el
Regiment de Jacme d’Agramont enfront la pesta de
1348”

a càrrec de l’historiador de la medicina Jon Arrizabalaga, investigador
a l’IMF-CSIC de Barcelona

L’últim sopar abans de la pesta. al jardí del Museu. Cal fer reserva
al 973 312 960 o infocultura@tarrega.cat (preu: 30 euros)
Dijous 17 de setembre:

Els rastres del crim. Maneres de morir al call de Tàrrega
el 1348

a càrrec d’Eulàlia Subirà, doctora en antropologia i professora de la UAB,
i Jordi Ruiz, antropòleg responsable del treball de camp a l‘excavació
de la necròpolis de les Roquetes.
Divendres 9 d’ octubre, en el marc de les Jornades Europees de Patrimoni:

Entre l‘orfebreria i la quincalla: aplics, complements i ornaments
metàl·lics dels jueus de Tàrrega
a càrrec Lluïsa Amenós, doctora en història de l’art i especialista en patrimoni
metàl·lic.
Dissabte 10 octubre, a les 12 del migida

Taller experimental de forja a l’edat mitjana

a càrrec d’Àngel Eroles, escultor i artesà del ferro amb comentaris de Lluïsa
Amenòs. L’activitat es farà al pati posterior del Museu.
Dijous 19 de novembre

El moneder dels jueus de Tàrrega de l’any 1348.

a càrrec de Maria Clua, doctora en història medieval i conservadora adjunta
del Gabinet Numismàtic del MNAC
Dijous 17 de desembre

Els Natan de Tàrrega: aproximació a una família medieval jueva
a càrrec de Josep Xavier Muntané, doctor en filologia hebrea i especialista en
judaisme medieval.
Totes les conferències se celebraran a les Sales Nobles
del Museu Comarcal de l’Urgell, carrer Major, 11, de Tàrrega.
L’horari és a les 20.30 h.
Per més informació: 973 312 960 o al correu info@museutarrega.cat

