Xerrada online

Filhel.lenisme i llibertat: 200 anys de
l'alçament grec contra els turcs (25 març
1821)
Presentació
El 25 de març de 1821 els grecs es van alçar contra els turcs, que
ocupaven Grècia des de feia 400 anys. Aquesta acció valerosa va
provocar una onada de solidaritat entre la intel·lectualitat
europea que considerava Grècia el model a seguir en l'art i la
cultura. Els polítics, en canvi, hi van veure una oportunitat d'or
per atacar l'imperi otomà i apoderar-se de les terres balcàniques.
El poble grec, fidel a l'herència bizantina, volia recuperar la glòria
de l'imperi medieval. Tres aspiracions diferents que van ajudar
Grècia a recuperar la seva independència, però van fracturar la
identitat grega moderna. En aquesta xerrada repassarem els
principals esdeveniments de la lluita, el paper que hi van tenir les
restes arqueològiques visibles i les conseqüències de la implicació
estrangera en la revolta.

Professora
M. Teresa Magadán
Doctora en Arqueologia Grega i Llicenciada en Filologia Semítica.
Investigadora de l’Institut del Pròxim Orient Antic (IPOA-UB) i de
l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC). ProfessoraCol·laboradora de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

Accessibilitat
Aquesta conferència està obert a qualsevol persona que vulgui
conèixer la temàtica. No són necessaris coneixements previs.

Informació pràctica
Lloc
Arqueonet
c/ Sepúlveda 79

Un cop feta la sessió, les persones
inscrites podran visualitzar de nou
la gravació.
Data i hora
El dimarts 28 d’octubre de 2021
De 19.30h a 21.00 h
Preu
10 €
Cal inscripció prèvia
Inscripció
Per qualsevol de les següents vies:
 Per la web: accedint a l’ enllaç:
http://www.arqueonet.net/cat_con
tacte.html
 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’email i el telèfon de contacte
 Per telèfon: als números
937423014 ó 667013352
 Presencialment: a Arqueonet,
C/Sepúlveda 79 de Barcelona
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