Presentació
La maçoneria no és una societat secreta és una societat discreta. En
ella perviu una via iniciàtica que conté ensenyaments de moltes
tradicions antigues. Treballa a partir d’un sistema simbòlic basat en la
construcció arquitectònica. Cada símbol esdevé una porta per accedir a
un plànol més transcendent. Víctor Balaguer, membre de la maçoneria,
va construir al segle XI, a Vilanova i la Geltrú, un edifici per allotjar una
biblioteca museu. En ell hi va desplegar un ric programa iconogràfic
replet de símbols vinculats a la maçoneria que es poden observar tan en
l’exterior com en l’interior d’aquest “temple de la cultura”.

Informació pràctica
Lloc
Arqueonet
C/ Sepúlveda 79 - 08015 Barcelona
Metro: Línia 1 Rocafort
Bus: H-16, parada Sepúlveda-Viladomat

Professors
Mireia Rosich
Llicenciada en Història de l’art i Directora del Museu Víctor Balaguer.
Galo Sánchez-Casado
Passat Gran Inspector de la Gran Lògia d’Espanya. Grau 33 Suprem
Consell

Programa
Xerrada: Simbologia maçònica; la força de les imatges
Pof. Mireia Rosich – Galo Sánchez Casado
Un símbol no existeix de forma aïllada, forma part de tot un sistema.
Apropar-se al seu estudi permet copsar que actuen com a catalitzadors
entre diferents mons: el visible i l’ocult, el material i l’espiritual, el
racional i l’instintiu, l’explicable i l’inefable... En la maçoneria, el sistema
simbòlic parteix del sistema constructiu. Les eines i les maneres de fer
dels constructors de catedrals són la via per accedir a un coneixement
més profund de la condició humana. Revisarem els trets bàsics
d’aquesta simbologia i la seva significació a partir d’exemples concrets.
Visita: Biblioteca Museu Víctor Balaguer (Vilanova); Temple
maçònic? Misteris i símbols
Pof. Mireia Rosich – Galo Sánchez Casado
La Biblioteca Museu que el polític i escriptor Víctor Balaguer va fer
construir a Vilanova conté un munt de símbols relacionats amb la
maçoneria. Es poden observar en els esgrafiats, en els elements
decoratius, i en definitiva, en la pròpia estructura, que és com un
temple, amb unes escales inicials que et fan fer un camí d’ascens,
traspassar dues columnes, per entrar en un vestíbul circular cobert per
una alta cúpula semiesfèrica. Pas a pas ho desvetllarem.

Data i hora de la xerrada
Dimecres 17 d’octubre de 2018, de
17.45 a 19.15h
Data i hora de la visita al MuseuBiblioteca Víctor Balaguer
Dissabte 20 d’octubre de 2018, de
10.30h a 12.30h
Preu
Xerrada i visita: 30 €
Xerrada:18 €
Visita: 20 €
Transport no inclòs en la visita
Cal inscripció prèvia
Inscripció
Per qualsevol de les següents vies:
 Per la web: accedint a l’ enllaç:
http://www.arqueonet.net/cat_contact
e.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’e-mail i el telèfon de
contacte
 Per telèfon: als números 937423014
ó 667013352
 Presencialment: a Arqueonet,
C/Sepúlveda 79 de Barcelona
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