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La  Jornada  és  gratuïta  amb  inscripció  prèvia  enviant  un  correu-e  a:  

sec.cunesco@udg.edu  

  

Presentació  

Des de la Càtedra UNESCO de Polítiques Culturals i Cooperació de la Universitat de 

Girona iniciem el Cicle de Conferències “Expressions Culturals en el món contemporani”. 

El cicle abordarà diferents temàtiques vinculades a la diversitat de manifestacions de la 

cultura contemporània. La primera conferència la volem dedicar a l’arquitectura i, en 

particular, als clons arquitectònics.  



Aquesta primera conferència, titulada “Clons arquitectònics en la postmodernitat”, vol 

reflexionar sobre la reconstrucció arquitectònica, a partir de l'anàlisi d'exemples de 

d'edificis desapareguts, i reconstruïts en les últimes dècades.  

En el món de l'arquitectura es constata la proliferació de rèpliques d'edificis històrics 

desapareguts, molts d'ells obres mítiques d'arquitectes com Le Corbusier, Mies van der 

Rohe o Josep Lluís Sert. Les rèpliques arquitectòniques de vegades són necessàries 

perquè responen a situacions d'emergència, on la societat reclama la reconstrucció de 

monuments malmesos o desaparegut. Altres vegades són producte d'un culte 

desmesurat a algunes fites arquitectòniques. En la conferència es plantejarà, també,  el 

debat de l’autenticitat d’aquestes reconstruccions, l’actitud davant d’aquestes obres, i 

el seu paper cultural.   

Aquesta xerrada anirà a càrrec de la Dra. Ascensión Hernández Martínez. Catedràtica del 

Departament d’Història de l’Art de la Universitat de Saragossa, i especialista en 

arquitectura contemporània i conservació del patrimoni cultural. També, exerceix de 

professora convidada de diverses universitats espanyoles i estrangeres, especialment 

italianes, com La Sapienza de  Roma, ChietiPescara, Ferrara, Catània). Així mateix,  forma 

part de l'Associació Espanyola de Crítics d'Art, on exerceix com a crític d'art i 

arquitectura.  

  

Les seves principals línies d'investigació en l'actualitat són la història de la restauració 

monumental al segle XX; la reutilització d'espais industrials per a usos artístics i culturals; 

i les relacions entre creació artística i restauració.  

  

Entre les seves publicacions es troba el llibre La clonació arquitectònica. Una obra 

totalment inspiradora que reflexiona sobre clons, còpies, facsímils, simulacions, 

versions... del món arquitectònic contemporani, i que ha sigut el motiu essencial pel qual 

hem volgut iniciar aquest cicle amb aquesta primera conferència.  

   

Patrons i col·laboradors:  

  

 

  

  



  

  


