Sortida

Barcelona i la Primera Guerra Mundial
Sexe, drogues, espies i tango
Presentació

El passat 11 de novembre de 2018 es commemorarà el centenari
de la fi de la Primera Guerra Mundial, un conflicte global que va
canviar el món... i Barcelona. Això és el que demostrarà el
periodista David Revelles amb la seva ruta urbana (2h 30 min
aprox) al voltant d’aquesta Barcelona, una fascinant Babilònia a
la mediterrània on no hi faltaven espies, contrabandistes d'armes,
especuladors, prostitutes de luxe, revolucionaris, ballarins de
tango professionals, traficants de cocaïna...
Uns capítols d’història de la nostra ciutat, fascinants i molt
desconeguts, que permetran descobrir com, per exemple, el
Paral.lel es va convertir en la principal artèria cultural de la ciutat
gràcies, en bona mesura, a les fortunes aconseguides pels
industrials barcelonins, grans proveïdors de manufactures i armes
per a França i Anglaterra? Per no parlar de com la cocaïna i la
morfina es van convertir en drogues d’ús públic i desmesurat als
cafès i cabarets –com el mític Excelsior o el Lion d’Or- de la
Rambla? El recorregut també permetrà descobrir la gènesi
d’aquesta transformació, les seves causes, els seus protagonistes
i, sobretot, conseqüències per la ciutat i els seus itants, no només
des d’un punt de vista social, polític i econòmic, sinó també de
cultura de masses, artístic i musical. La literatura, les cròniques
periodístiques de l’època i les memòries (Josep Pla, JM de
Sagarra, etc.) d’aquells que van viure aquella Barcelona
hedonista seran el fil conductor del recorregut, que també ens
permetrà recuperar de la memòria escenaris desapareguts: el
icònic Hotel Colón de Plaça Catalunya, el restaurant Maison
Dorée, els magatzems El Siglo a la Rambla, el prostíbul de luxe
Madame Petit, al carrer Arc del Teatre... En definitiva, una ruta
que et permetrà reviure una Barcelona vibrant, única i extinta…

Professor

David Revelles Soriano
Periodista, escriptor i professor de la Facultat de Ciències de la
Comunicació de la UAB.

Informació pràctica
Lloc de trobada
Sortida del metro Paral·lel
(davant taquilles Teatre Apolo)

Data i hora de trobada
Dissabte, 13 d’abril de 2019
11h
Preu
25 €
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 sortida està oberta a qualsevol persona que vulgui
conèixer la temàtica. No són necessaris coneixements previs.

Serveis inclosos

Acompanyament del Professor David Revelles i entrada a l’Hotel
Quatre Nacions.
www.arqueonet.net - arqueonet@arqueonet.net - 937423014 – 667013352
C/Sepúlveda 79 – 08015 Barcelona
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