A l’altra banda de l’aula

Victor Hugo
i els seus “gargots”
Presentació

Mentre Notre Dame cremava, a la tarda i nit del 15 d'abril, molts
vam tenir la sensació que davant els nostres ulls es destruïa, com
en les grans tragèdies, un tros d'Història -amb majúscules-, però
també de la història -amb minúscules - que és competència de
cadascú -i, en realitat, no menys important que l'altra ... -.
Alguns, a més, vam pensar en Quasimodo, el campaner geperut
de la catedral de París, i del que conservem, a la retina, la
recreació que d'ell va fer, en el cinema, l’any 1923, Lon Chaney
... Però no ens apartem de l'assumpte que ha d'ocupar-nos. Va
ser Víctor Hugo -1802-1885-, qui va crear a Quasimodo -i a
Esmeralda-, en la seva novel·la "La nostra Senyora de París" 1831-, amb una arrencada, per cert, molt "arqueològica".
El segle XIX va ser el segle d'una Europa convulsa que combatia
definitivament les monarquies absolutes, es submergia en la
revolució industrial, el segle del sufragi universal, dels moviments
obrers, de Charles Darwin, del romanticisme i de Víctor Hugo,
escriptor, poeta, dramaturg, polític i pintor.
Encara que la seva vida va quedar marcada per la seva activitat
política, la seva celebritat immortal està associada a les seves
lletres. Però hi ha un Víctor Hugo bastant menys conegut que
feia, segons les seves pròpies paraules, "gargots".
D'aquests "gargots" i del que diuen de la mà d'un esperit
romàntic com el del seu autor, suplint -o complementant- tot el
que el seu ric univers literari no era capaç d'explicar, parlarem en
aquesta xerrada pensada per raonar i sentir: un diàleg entre la
paraula i la pintura.

Conferenciant
Mercè Martí

Accessibilitat

El nivell de la xerrada no serà en absolut elevat i es procurarà
que sigui entenedor per a tothom.

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

Data i hora
16 octubre de 2019
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
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