Berenar amb història
Aprenent de l’Àsia Oriental

Presentació

L’Àsia Oriental és la regió que engloba la Xina, les dues Corees i
el Japó. A través de les arrels d’aquestes tres cultures
coneixerem la civilització més allunyada de la nostra i aprendrem
a entendre els seus valors, símbols i llegats històrics, així com la
seva realitat actual.
Primer ens introduirem a fons en la civilització xinesa, que fou
contemporània de la de l’Antic Egipte del Regne Mitjà i continua
miraculosament viva fins avui, cas únic al món. Veurem com són
els seus orígens històrics (resseguint els mites i l’arqueologia).
Ens endinsarem en la importància artística, política i cultural de la
seva escriptura. I a més, viatjarem a través de fotos i
explicacions detallades per les diferents àrees d’interès, que són
moltes i variades. També desfarem tòpics sobre la cuina xinesa i
sobre la forma de ser dels xinesos (tant al camp com a la ciutat).
El Japó, degut a la seva condició insular, ha combinat períodes
intensos d’aïllament cultural amb amplis períodes d’obertura, amb
la qual cosa ha encunyat tradicions locals molt genuïnes i, alhora,
n’ha perfeccionat d’altres vingudes de fora, que els japonesos
han acabat fent seves. Parlarem del paper renovador que ha
tingut Japó a l’Àsia Oriental, tant en quant a religió (amb la
introducció del zen) com en quant a política i pensament. També
parlarem de les particularitats de viatjar-hi, de la seva
gastronomia i de les costums locals, tant les tradicionals, molt
arraigades, com les de nova fornada.
Finalment Corea sembla quedar eclipsada enmig d’aquests dos
països, però l’interès de la seva cultura genuïna, història i societat
són fora de tot dubte. Escapçada als anys cinquanta en dues
meitats irreconciliables: Corea del Nord i Corea del Sud, parlarem
de com i on viatjar a cadascuna d’elles, quines diferències tenen,
la seva llengua i costums i finalment la seva gastronomia, que és
força desconeguda fora, però cada cop és més reivindicada.
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Roger Bonafont
Orientalista (Estudis d’Àsia Oriental) i director de VQV Tours.
Tour leader de viatges culturals i d’aventura a l’Àsia Oriental.

Informació pràctica
Lloc

Arqueonet
C/ Sepúlveda 79 - 08015 Barcelona
Metro: Línia 1 Rocafort

Data i hora
Dimecres, 25 d’abril de 2018
De 17.45h a 19.15h
Preu
Activitat gratuïta. 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

Accessibilitat

Aquesta conferència està oberta a qualsevol persona interessada a comprendre les arrels de les tres
cultures més importants d’aquesta regió que anomenem Àsia Oriental (la xinesa, la coreana i la
japonesa), les seves societats en la actualitat (amb lligams amb el passat) i la forma de viatjar-hi
aprofundint al màxim en els valors humans i culturals que tenen els seus països.
www.arqueonet.net - arqueonet@arqueonet.net - 937423014 – 667013352
C/Sepúlveda 79 – 08015 Barcelona
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