
m
us

eu
de

lle
id

a.
ca

t

EL PATRIMONI
COM A OBJECTE
DE DESTRUCCIÓ
EN EL MÓN
CONTEMPORANI

CICLE DE CINEMA
JORNADES EUROPEES DE PATRIMONI

11, 12  i  13 D’OCTUBRE DE 2019
MUSEU DE LLEIDA

Molt sovint només es relaciona el concepte de patrimoni amb una 

ideologia política o una religió, la qual cosa ocasiona que, en ple 

segle XXI, es continuï destruint, com s’ha fet al llarg de la història, 

malgrat que avui tinguem més eines per valorar-lo. De fet, caldria 

recordar que aquest any en fa vuitanta de la finalització de la Guerra 

Civil, un esdeveniment històric que va marcar la generació dels 

nostres avis i en què objectes artístics, també a Lleida, van trobar-se 

en perill de desaparèixer. És per tot plegat que el Museu de Lleida, en 

el marc de les Jornades Europees de Patrimoni d’enguany, ha orga-

nitzat un cicle de projeccions de documentals i pel·lícules que reflec-

teixen aquests contextos i que busquen una reflexió del públic al 

voltant d’un tema tan actual com la destrucció del patrimoni en els 

nostres dies.
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©Fons Ramon Rius, Institut d’Estudis Ilerdencs.

Destrucció d’un temple a Palmyra. 2015



DIVENDRES 11 D’OCTUBRE

Presentació del cicle a càrrec de Josep Giralt, director del Museu de 

Lleida, i de Sandro Machetti, professor de cinema i arts audiovi-

suals a la Universitat de Lleida.

Aquest documental ens porta a descobrir com, en ple segle XXI, 

una sèrie de persones ha arriscat la seua vida per protegir patrimo-

ni arreu del món. També analitza quines són les causes que han 

portat a la seua destrucció i quines futures tasques de recuperació 

es plantegen per reparar-lo.

The Destruction of Memory (Tim Slave, 2016), VOSE, 84 min

19.00 h

20.00 h

DISSABTE 12 D’OCTUBRE - MATÍ

DISSABTE 12 D’OCTUBRE - TARDA

Diàleg sobre la qüestió de la destrucció de patrimoni, tant al 

Pròxim Orient com al món occidental, entre Sandro Machetti, 

professor de cinema i arts audiovisuals a la Universitat de Lleida, i 

Isber Sabrine, fundador de l’ONG  Heritage for Peace i membre del 

CSIC Institut Milà i Fontanals.

Aquests dos curtmetratges documentals, de to còmic, giren al 

voltant de la idea de la voluntat de salvaguardar una peça i com, 

finalment, succeeix tot el contrari. El cas del qual es parla és ben 

actual i conegut: l’eccehomo de Borja repintat per Cecilia Giménez.

Behold the Monkey (Cecilia y el Ecce Homo) (Adam Wimpenny, 

2017), 22 min 

The Fresco Fiasco (Adam Wimpenny i Assumpta Serna, 2016),

23 min

12.00h 

13.00h 

DIUMENGE 13 D’OCTUBRE

Les projeccions seran presentades per Sandro Machetti.

Totes les sessions tindran lloc a la sala d’exposicions temporals del 

Museu de Lleida (c. Sant Crist, 1).

Activitat gratuïta

Ho organitza: Museu de Lleida

Un documental que ens permetrà conèixer com es va executar, 

l’any 1939, el trasllat de 1.868 caixes amb obres del Museu del Prado 

a Ginebra per tal de salvaguardar-les de la Guerra Civil espanyola.

Las cajas españolas (Alberto Porlan, 2004), 90 min12.00 h

Aquesta pel·lícula constitueix una bona manera de descobrir com 

una persona, només amb l’ús de la raó, és capaç de dissuadir un 

home amb poder com Hitler de destruir els principals monuments 

de la ciutat de París.

Documental que explica com treballadors de la Filmoteca Nacional 

d’Afganistan van salvar l’arxiu fílmic de la destrucció en un context 

bèl·lic i davant l’amenaça dels talibans.

Diplomatie (Diplomacia) ( Volker Schlöndor�, 2014), 80 min 

Los ojos de Ariana (Ricardo Macián, 2007), 92 min

19.00 h

21.30 h


