A l’altra banda de l’aula

El llarg camí marítim cap a l’Índia
(Segles XV i XVI)
Presentació

Des de els temps de l’Antiguitat, l’Oceà Atlàntic sempre havia
sigut un mar tenebrós i misteriós del que es deien infinitat de
llegendes i contes per atemorir als navegants que s’atrevien a
solcar les seves aigües:

“Com la terra era plana, hi havia un lloc en que els vaixells es
precipitaven al buit”, “De les seves aigües sortien monstres que
engolien els vaixells” o “Com més s’apropaven al Equador les
aigües bullien per efectes del sol, més directe”, i d’altres...

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

Durant la xerrada es parlarà dels següents temes:








Les llegendes medievals atlàntiques: Sant Borondón, l'illa
de les Set Ciutats, Antilia, l'illa de Brasil. El Presti Joan de
les Índies.
Els víkings arriben a Islàndia, Groenlàndia i la Península
del Labrador. Erik el Roig.
La circumnavegació d'Àfrica. El faraó Necao II, dinastia
XXVI (610-595 a.C.). Els portuguesos: Enrique el
Navegant, Bartolomeo Cão, Vasco da Gama. Arribada a
Calicut (Índia).
La idea de Cristòfol Colom de retallar el llarg camí al
Orient i les seves vicissituds a Portugal, Anglaterra i
Espanya.
Els quatre viatges d’en Colom. El redescobriment del Nou
Món. La desaparició de la població autòctona caribenya.
Arribada dels esclaus africans.
La mala gestió al virregnat del Nou Món i caiguda dels
Colom i el seu empresonament.

Conferenciant

Josep Manrubia
Màster en Egiptologia / Estudiós de l’art, la història i l’arqueologia
des de la Prehistòria al segle XIX. Informàtic de banca, jubilat.

Accessibilitat

Data i hora
Dilluns 6 de maig de 2019
De 19’30h a 21’00h
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

No són necessaris coneixements previs.

www.arqueonet.net - arqueonet@arqueonet.net - 937423014 – 667013352
C/Sepúlveda 79 – 08015 Barcelona
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