LLOC

DATES
Cada dijous, des del 28 d’abril fins al 2 de juny de 2022

HORARI
De 7 a 8 del vespre

HO ORGANITZA
Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions
(SGDAP). Ajuntament de Girona

COORDINADOR
Margarida Casacuberta Rocarols, historiadora i investigadora en literatura contemporània. Universitat de Girona

Accés lliure i gratuït

US PREGUEM CONFIRMACIÓ D’ASSISTÈNCIA:
Arxiu Municipal de Girona
Tel. 972 22 15 45
arxiumunicipal@ajgirona.cat

CONFERÈNCIES A L’ARXIU MUNICIPAL
Foto portada: Programa dels espectacles representats al Teatre Albèniz els dies 7 i 8 de juliol de 1928.
Ajuntament de Girona. AMGi (Fons Jesús Roqueta Sánchez)

ARXIU HISTÒRIC DE LA CIUTAT
Placeta de l’Institut Vell, 1
17004 Girona

ELITS,
BURGESIES
I CLASSES
MITJANES
A LA GIRONA
CONTEMPORÀNIA (II)

28 d’abril
Documents per a l´estudi de la burgesia a la Girona contemporània
Anna GIRONELLA. Arxivera

5 de maig

L

Els gustos teatrals de la burgesia gironina del tombant del segle XIX-XX
IOLANDA VILA. Filòloga
a construcció del gust modern per

presentem. Són el resultat d’unes

part d’unes elits econòmiques, socials,

preguntes, aparentment ben simples,

polítiques i culturals, els mecanismes

que vam formular a les sis estudioses i

de

estudiosos de la cultura gironina a

difusió

dels

d’entreteniment,

la

nous

models

potenciació

de

l’hora

d’organitzar

un

cicle

que

determinats llenguatges artístics i la

complementa el dedicat a les Elits,

reconsideració de la llengua catalana

burgesies i classes mitjanes a la Girona

com a llengua de primera, la capacitat

contemporània, coordinat per Joaquim

de penetració (o no) en les diferents

Maria Puigvert la primavera de 2019.

capes de la societat, les contradiccions

Són les següents: Què llegien? Quina

que la connivència amb la burgesia

música escoltaven? On vivien i com

crea

decoraven

en

els

mateixos

artistes

i

les

intel·lectuals, són només algunes de

estiuejaven?

les qüestions que plantegen les sis

assistien?

conferències a l’Arxiu Municipal que

femenina?

A

Com

seves
quins
era

la

cases?

On

espectacles
sociabilitat

12 de maig
D’escoltar amb binocles a tancar els ulls: l’oient elitista
Joaquim RABASEDA. Musicòleg i compositor

19 de maig
L’estiueig de la Girona contemporània
Arnau CAMPS. Geògraf i historiador

26 de maig
Urbanitzacions, cases i jardins
Laia de QUINTANA. Arquitecta

2 de juny
Temps de dona, el deure i el lleure femení de fa cent anys
Rosa Maria GIL. Historiadora

