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SUMARI

Encetem el segon número de Frónesis per al curs 2021-22, amb tres articles
a la secció 'Lletres i pensament' dedicats respectivament al filòsof grec del
període presocràtic Parmènides, a l’escriptor argentí Macedonio Fernández i
al poeta anglès John Keats. La secció 'Art i ciències socials' ens recorda una
etapa certament insòlita en la història dels EE.UU., la de l’aplicació de la
Volstead Act, coneguda popularment com a “Llei Seca”, és a dir, la total
prohibició de la producció, distribució i venda de begudes alcohòliques. Un
segon article de la secció aborda el paper que desenvolupa la música en la
societat humana. En darrer article de la secció podrem repassar les
apassionants formes de l’Art Isabelí, aquelles formes artístiques que es van
concebre durant el regnat dels Reis Catòlics.
En l’apartat de ‘Ciències, salut i ecologia” comptem amb un suggerent
article sobre les diferents tipologies de la memòria, un altre que tracta al
voltant de la visió de futur de Jules Verne, el gran escriptor i novel·lista
francès; i la secció es tanca amb una ressenya del llibre “Concepción del
Universo, según los grandes filósofos modernos”, del científic alemany
Ludwig Busse. La secció ‘Biografies i entrevistes’ arrenca amb l’entrevista que
l’alumna Gina Monguió va realitzar a Estefanía Mayor Benejam, doctora en
Antropologia, a propòsit del seu treball de recerca sobre els estereotips.
Completen la secció sengles articles biogràfics sobre la cineasta Mary Harron,
relacionada amb el món del pintor pop Andy Warhol, i sobre el cantautor xilè
Víctor Jara, torturat i assassinat per la Junta Militar del general Pinochet.
Desitgem que tingueu una bona lectura!
3

Lletres i Pensament
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PARMÈNIDES i EL POEMA DE L’ÉSSER
Jordi Puigdomènech

Pare de l'idealisme, Parmènides és un precedent directe del pensament
platònic i, al mateix temps, pot ser considerat hereu de les corrents filosòficmístiques orientals i de la tradició òrfic-pitagòrica que va inspirar bona part
de l'art i de la literatura clàsica i renaixentista. Nascut el 540 a.C. a Elea, una
antiga ciutat grega situada a l'actual Turquia, a la regió d'Eòlida, Anatòlia,
Parménides va ser el principal representant de l'escola filosòfica de la qual
també van formar part Xenòfanes de Colofó, Zenó i Melisso de Samos.
Fundador de l'ontologia, estudi de l'ésser que pren en consideració tot
allò que és, el conjunt de tots els elements, materials i immaterials, que
constitueix la realitat, Parmènides va concebre allò real com l'Ú, la unitat de
tot el que ha existit en el passat, existeix en el present i existirà en el futur,
doncs l'Ésser es troba més enllà de l'espai i del temps; des de la mateixa
Antiguitat, la seva doctrina es va contraposar -equivocadament- a la
d'Heràclit d'Efes, per a qui allò real és perpetu esdevenir. Tots dos són
considerats els més profunds pensadors de la filosofia presocràtica.
Tot just es coneixen dades fiables sobre la biografia de Parmènides;
incertes són fins i tot les dates del seu naixement i mort. Se sap que va ser fill
de família aristocràtica i que probablement va ser deixeble d'Aminias,
seguidor de Pitàgores. Altres fonts, entre elles els testimonis de Plató i
Aristòtil, el consideren deixeble de Xenòfanes de Colofó, fundador de l'escola
eleàtica. Els darrers anys de la seva vida es va traslladar amb el seu alumne
Zenó a Atenes, on un jove Sòcrates va seguir els seus ensenyaments. No hi ha
5

dubte que les seves doctrines van tenir un fort impacte a l'ambient atenès, i
Plutarc refereix que Pèricles també assistia amb interès a les seves classes.
Si en alguna cosa podrien estar d'acord tots els filòsofs del passat i del
present és en la sorprenent grandesa del pensament de Parmènides. Pel
rigor de les seves argumentacions i la profunditat de les seves anàlisis, en les
que es fa ressó del pensament metafísic oriental reunit en les doctrines del
Tao Te Ching de Lao Tse, el Canon Pali de Buda i els textos clàssics de
l'hinduisme, és a dir, els Vedes i els Upanishads. Plató va definir el
pensament de Parmènides com a venerable i terrible alhora, doncs per una
banda ens apropa a una consciència universal, més enllà de l'egoisme del
“jo” i de la separació subjecte-objecte, per una altra fa trontollar bona part
dels fonaments sobre els que s'ha construit la societat materialista que
impera arreu del món.
Plató va dedicar-li un diàleg que du el seu nom, el Parmènides, un dels
seus textos de maduresa, i el va reconèixer com a pare espiritual, fins al punt
de sentir el desacord amb el seu pensament com una mena de traició.
Aquest prestigi està ben justificat: Parmènides va ser el primer a sostenir la
superioritat de la interpretació racional del món i a negar la veracitat de les
percepcions sensibles: veure, escoltar o sentir no produeix certeses, sinó
només creences i opinions. A continuació oferim una traducció al català del
Poema de la Deesa, un dels textos més profunds de la història del pensament
que ens parla de la diferència entre aparença i realitat, entre la veritat i la
il·lusió, entre l'Ú universal i el vel de Maia:
«Els cavalls m'arrosseguen,
i tan lluny com l'ànim em van portar.
I una vegada que en el camí
anomenat de la Deessa
em van haver posat,
el camí que porta l'home que busca la veritat
a través dels poblats,
per allà em van conduir.
Per allà em portaven els hàbils cavalls
estirant el carruatge;
i les donzelles m'indicaven el camí.
Els eixos del carro grinyolaven amb so estrident,
quan s'afanyaven en acompanyar
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les donzelles Helíades,
abandonades a les habitacions de la nit
cap a la llum,
havent-hi retirat amb les mans
els vels que els tapaven els ulls.
Allí hi són les postes dels senders de la nit i del dia
i al seu voltant, llinda i llindar de pedra,
i elles mateixes, etèries, tancades per immenses i batents fulles
de les que Dike, la dels múltiples càstigs,
guarda les claus de doble ús.
Li van parlar les donzelles amb toves paraules
i sàviament van persuadir que l'enclavat forrellat
ràpidament de les portes els tragués.
I aquestes, de l'entrada
en obrir-se van produir un immens abisme.
Els broncínis pals als seus goznes
un darrere l'altre van girar
de clavilles i perns guarnits.
I a través de les portes,
dret pel camí,
carro i cavalls les donzelles van conduir.
I la deessa benvolent em va rebre;
amb la mà, la meva mà dreta agafant,
amb aquestes paraules es va dirigir a mi:
Mancebo, auriga, immortal company,
company que amb els seus cavalls que et porten,
i a la nostra estada arribes, salut!,
que no una mala moira et va enviar
a seguir aquest camí
(doncs fora del sender dels humans està),
sinó Themis i Dike.
I així ho hauràs d'esbrinar...
tant el cor impertorbable de la ben rodona veritat,
com els parers dels mortals en què no hi ha veritable fidelitat,
i aprendràs també això:
La diversitat de l'aparença
ha de fer-se versemblant
penetrant-ho tot per tot arreu.
Darrera l'aparent diversitat i rau la veritable unitat,
la unitat de tot allò real, de tot allò que és.
Doncs bé, jo et diré -cuida de la paraula escoltada7

les úniques vies d'indagació que es fan veure.
La primera, que la realitat és
i que no és possible que no hi sigui,
de persuasió és el sender (doncs a la veritat segueix).
L'altra via, que el no-ésser no és, i que no pot ésser,
i és per tant una via enterament impracticable.
Doncs no coneixeries allò que no és (no és factible)
ni dir-ho podries per mitjà de paraules».

***
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EL EXTRAÑO UNIVERSO DE MACEDONIO FERNÁNDEZ
Marcel Royo

Macedonio Fernández (1874-1952) fue un
escritor
argentino
considerado
como
vanguardista y muy influyente en las siguientes
generaciones de prosistas y poetas de su país,
pese a que en vida publicara únicamente el
volumen “No toda es vigilia la de los ojos
abiertos” (1928). Macedonio Fernández
desarrolló el grueso de su obra literaria en los
años veinte del pasado siglo, dejando huella en
el grupo de los llamados “martinfierristas”, intelectuales modernistas que
publicaban en la revista “Martín Fierro”. Por su parte, dirigió junto a Jorge
Luis Borges la revista literaria “Proa” entre 1922 y 1925, espacio en el que
ambos dieron cabida a escritores noveles propiciando la búsqueda y el
encuentro de nuevas formas de expresión.
Entre el ensayo y la narración fantástica, los textos en prosa de
Macedonio cuestionan la relación autor-lector, al mismo tiempo que lanzan
una crítica en tono irónico dirigida a la posible carencia de vertiente práctica
de algunas sesudas teorías filosóficas, a las que él denomina con sorna
“Metafísica de la Presentación o de la Representación”: «Los aforismos de
Metafísica de la Presentación (de todo lo intrínsecamente inafectivo), las
teorías explicantes, no las descripciones, son todas tautológicas y formuladas
con una verbalización sin sentido, inaceptivas, es decir, son todas
interjecciones. Por ejemplo: “comienzo absoluto”, “causa primera”, “síntesis
trascendental de la apercepción”, “negación universal de la totalidad del
ser”. Si hubieran dicho “uno, dos, tres” o “do, re, mi”, no hubiera sido más
entera la inaceptabilidad de lo dicho.» Otras obras del autor, todas ellas
publicadas póstumamente, son las novelas “Ariana” (1922, 1938) y “Museo
de la novela eterna” (1967); los ensayos y relatos “Papeles de recienvenido”
(1930), “Una novela que comienza” (1941) y “Continuación de la nada”
(1945); y la antología de su obra poética, “Poemas” (1953), que incluye sus
primeros trabajos agrupados previamente bajo el título “Suave
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encantamiento” (1904). Es indudable que la obra de Macedonio Fernández
se dejó sentir en otros escritores argentinos incluso más allá de su
generación, aunque resulte casi imposible etiquetar su narrativa. Puede
afirmarse con razón que su estilo en prosa fue un precedente del que
posteriormente desarrollaron Jorge Luis Borges o Julio Cortázar, los dos
grandes de las letras argentinas, y que sus versos dejaron su impronta en
buena parte de los poetas del siglo XX en su país.
Creador de una filosofía propia, compendio de autores tan dispares
como George Berkeley o Arthur Schopenhauer, y que bien podría definirse
como “metafísica ficción”, sus textos, sembrados de crítica, humor e ironía,
conducen al lector a cuestionarse los fundamentos de la visión materialista
dominante con argumentos de innegable solidez, basados en el predominio
del sujeto, de la conciencia activa, frente a la función pasiva que
desempeñan los objetos y las demás conciencias: «Nada hay fuera de lo que
siento; no hay lo que otros “sienten” (otras sensibilidades), ni lo que no
siente ni es (la materia). Todo el ser está en lo que “yo” siento, es plenitud de
ser y no apariencia o representación de otra cosa. La vida, o sensibilidad, o
mundo, o ser, es siempre esencial, plena y no imagen de “sustancias”. No hay
externalidad psíquica (otras conciencias) ni física (materia).»
Otra de las características definitorias del talante personal de
Macedonio Fernández es que no siempre resultaba sencillo saber si hablaba
–o si escribía– en serio o en broma. En ocasiones nos ofrece alguna pista ya
en el título, como sucede en el ensayo “Para una teoría de la humorística” y
en otros textos similares, en los que exhibe una propuesta que bien puede
evocar, como él mismo cita, las “Greguerías” de Ramón Gómez de la Serna,
cuyas pisadas pueden seguirse también en algunos textos de Julio Cortázar
cargados de sentido del humor, como en el caso de la mencionada “La vuelta
al día en ochenta mundos”; o también en “Último round” y en algunas
secciones de “62. Modelo para armar”: «Existen insomnios que afectan al
mismo tiempo la facultad de dormir y la de estar despierto (...) óptese por la
peculiaridad de ser un gran dormilón, porque es factible aparentar dormir, y
no es fácil aparentar estar despierto. Aquí se sabe (por los diarios, como
todo) que una persona que ha sido despertada durante un simple cuarto de
hora, por la caída de un techo sobre su cama, o por el paso sigiloso de un
gato por la pared que debería tener el terreno de enfrente, y continúa
durmiendo de seguida hasta que la desayune alguna sirvienta, no dejará de
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proclamar por todo el día siguiente, el infalible “No he pegado los ojos esta
noche”. Obsérvese la que es la obra del insomnio: quita el sueño en torno
nuestro y a veces al mismo paciente.» Imaginación, ironía, crítica y sentido
del humor son las tres señas de identidad de la obra literaria de Macedonio
Fernández, un autor de referencia para muchos escritores argentinos y un
gran desconocido para buena parte del resto del mundo.
***
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JOHN KEATS i FANNY BROWNE:
QUAN L'AMOR VA MÉS ENLLÀ DE LA MORT
Laura Miranda

«Una cosa bella és un goig etern:
la seva fermosura va creixent
i mai caurà en el no-res;
abans conservarà per a nosaltres
un retir plàcid,
un dormir ple de somnis dolços,
salut i tranquil·la respiració»

La neozelandesa Jane Campion s'endinsa amb Bright Star en el gènere
cinematogràfic del biopic. Belles imatges no li falten a la pel·lícula de
Campion, ja que no sols va preocupar-se per reflectir de manera fidel la
sublime fredor del paisatge de les rodalies de Londres, sinó que va esforçarse per atrapar amb descarats primers plans de John Keats i la seva estimada
Fanny Brawne, interpretats amb convicció per Ben Whishaw i Abbie Cornish,
la pròpia essència de l'amor platònic, de l'amor romàntic; un amor de l'ànima
que pretén vèncer la mort i assolir la veritat per mitjà del culte a la bellesa.
Jane Campion ho aconsegueix tan sols en part, doncs l'estructura
convencional a partir de la qual construeix el seu retrat deixa escapar en
bona mesura l'esperit marginal que embolcallava i inspirava al poeta anglès,
sabedor de la insignificança de la seva obra enfront de les grans figures del
passat, com ara Virgili o Dante. Els contemporanis de John Keats, més enllà
del circul literari integrat pels seus amics més íntims, no van saber apreciar la
seva poesia i van arribar a ningunejar-lo, a considerar-lo un fracassat.
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Tan sols el temps va situar-lo en el lloc que li correspon, l'Olimp dels
déus de la lírica, d'aquells i aquelles poetes capaces de resumir en paraules
l'essència mateixa dels sentiments humans més profunds. Si el que es pretén
és evocar personatges il·lustres del passat i portar-los al present per
conversar amb ells, per compartir les seves vivències, les seves il·lusions i les
seves desesperances, és de llei reconèixer que la pel·lícula de Jane Campion
queda a anys llum de l'assaig que l'escriptor argentí Julio Cortázar dedicà a
Keats, on sí va aconseguir de debò endinsar-se en l'emoció vital del poeta,
per posar-la a l'abast del goig dels seus lectors i lectores. Però, per què
renunciar a una o a l'altre, a la pel·lícula de Campion o a l'assaig de Cortázar?
Quin sentit tindria establir una competència entre ambdós?
Contemplem amb bons ulls i singular atenció el retrat sobri,
convencional, traçat amb indubtable mestratge per Jane Campion en Bright
Star, i després paladegem sense rubor el sucós diàleg que s'estableix entre
Cortázar i el poeta anglès en “Imagen de John Keats”, l'assaig que l'escriptor
va dedicar a la seva figura. Sumant les dues obres, pel·lícula i assaig –sense
oblidar-nos, por suposat, de llegir de primera mà al poeta, i a ser possible en
la seva pròpia llengua, que és com s'ha de llegir la poesia!–, és molt probable
que aconseguim endinsar-nos a fons en aquest estrany moviment literari i
cultural, sembrat de joves brillants, madurs i morts abans de temps, que
s'anomena romanticisme.
***
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Art i
Ciències Socials
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LA LLEI SECA ALS EE.UU. (VOLSTEAD ACT)
Gerard Blanco

L’any 1920, i de la mà del senador nord-americà Andrew Volstead, el govern
d’EEUU va promulgar la prohibició de la venta de begudes alcohòliques a tot
el territori. El senador va pronunciar el següent missatge per la premsa i la
ràdio: “Els barris baixos aviat seran una cosa del passat. Les presons i els
correccionals restaran vuits. Tots els homes tornaran a caminar ben drets,
somriuran a totes les dones i riuran tots els nens. Les portes de l’infern s’han
tancat per sempre més.”
La pena imposada per fabricar o vendre alcohol anaven de sis mesos a
cinc anys de presó, a banda de la sanció econòmica que comportava. També
comportava el precintament del local on es detectés consum, excepte en el
cas del vi de la Santa Missa. L’ús mèdic era així mateix tolerat, prèvia
inscripció en un registre especial de les dades del metge que el receptava.
L’efecte de la Llei Seca amb data de 1932, és a dir, deu anys després de
la seva promulgació, va significar un notable augment de la delinqüència i de
la corrupció a tots els nivells. Tres grups socials van assumir les tasques de
fabricació i distribució: els gangs hebreu, italià i irlandès. Grups mafiosos com
el d’Al Capone s’encarregaven de subministrar les begudes alcohòliques a
15

aquells que no volien seguir unes lleis que consideraven massa restrictives.
Els locals il·legals on se servia alcohol s'anomenaven Speakeasies («parlar
fàcil»), degut s'havia de xiuxiuejar un codi secret a través d'una reixa per
poder-hi entrar. Es tractava d’establiments clandestins que oferien uns
beneficis molt alts als grups mafiosos que els controlaven. L’Speakeasie més
conegut de tots fou el Cotton Club de Nova York, situat al barri de Harlem, on
a partir del 1923 i fins al 1935 músics tan importants com Duke Ellington o el
mateix Louis Armstrong oferien inoblidables concerts de música Jazz, el nou
estil imperant en els escenaris dels Estats Units. El realitzador nord-americà
Francis Ford Coppola va rodar una pel·lícula ambientada en aquest local,
titulada amb el mateix nom, Cotton Club (1984).
Bibliografia.- ESCOHOTADO, Antonio: Las drogas: de los orígenes a la prohibición.
Madrid: Alianza, 1994.

***
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EL ROL DE LA MÚSICA EN LA SOCIETAT
Maricel Hernández

La Sociologia de la Música és la
branca de la Sociologia que té com a
objectiu
aquella
forma
de
comportament, característica dels
éssers humans en gairebé totes les
cultures, que per mitjà de la creació
de tonalitats -en sèries i estructures
que actuan com a música en la
cultura i grup respectius- assoleix uns efectes individuals o col·lectius: festa,
relaxació, recolliment, èxtasi, etc. Aquesta forma de comportament pot
observar-se en l'esfera del joc, del lleure, però també en l'àmbit religiós i
social, en general.
La naturalesa i la intensitat dels instruments, així com també el lloc o la
ubicació geogràfica condicionen, en gran part, el tipus i la magnitut dels
grups que es reuneixen com a practicants i com oients de la música. Per
exemple la música domèstica dels segles XVIII i XIX és, des del punt de vista
sociològic, un fenòmen completament diferent de la orquestra de ball d'un
hotel en l'any 1970. La invenció i l'evolució del piano, del gran piano de cua,
estan envoltades de formas socials de comportament.
Les expectatives, a la vegada, van unides a l'estil de vida i a la formació
del gust musical. El filòsof i musicòleg George Simmel va veure en la música
el producte d'uns contextos socials, que “apareixen en les formes més
diverses i, no obstant, han de ser considerades sense tindre en compote les
seves qualitats estètiques”. Un dels pares de la Sociologia, Max Weber, va
voler investigar a través de la música i de la seva irracionalitat característica
l'avenç del progrés de racionalització de la societat.
Segons el teòric Theodor Adorno, de l'Escola de Frankfort, la Sociologia
de la Música esdevé en part d'una crítica fonamental de la societat i de la
cultura, i estudia teòricament “les formes típiques de comportament en
l'audició musical sota les condicions de la societat actual”. A finals de la
dècada dels seixanta Adorno i Eissler van aconseguir una beca de la
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Comunitat Europea per estudiar les relacions entre la música i l'audiovisual,
fruit del qual van publicar l'assaig “El cinema i la música”. En ell fan una
classificació dels diferents tòpics que caracteritzen l'utilització de la banda
sonora en les produccions cinematogràfiques: el tipus de música i efectes
que acompanyen un film d'intriga, o una comèdia, o una pel·lícula
d'aventures. Tradicionalment cada gènere ha tingut unes melodies i uns
efectes sonors paradigmàtics, que venen a reforçar les imatges per afavorir la
reacció psicològica de l'espectador: terror, alegria, suspens, etc.
La conclusió de l'estudi d'Adorno i Eissler és que la música podria
assolir un paper més creatiu i independent en l'àmbit del cinema i de
l'audiovisual, superant els clixés i els tòpics habituals i assajant noves formes
d'expressió, que vindrien a enriquir les relacions entre la música i el cinema.
***
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EL ESTILO ISABELINO
Juana Martínez

El concepto “Estilo Isabelino” o “Estilo de los Reyes
Católicos” fue acuñado por Edmond Bertreux para
designar las principales realizaciones artísticas
patrocinadas la reina Isabel la Católica. Su principal
ubicación radica en Castilla, y abarca el último tercio
del siglo XV y las dos primeras décadas del XVI, coexistiendo con el Estilo
Plateresco. Se trata de un gótico tardío, agotado, virtuosista; podría decirse
que es una fase barroquista del gótico.
Un factor esencial para el desarrollo de este arte fue la inmigración de
artistas extranjeros hacia España. Ya en el siglo XII vinieron maestros
franceses, llamados por los cabildos catedralícios, y debido al gran auge
constructivo esta corriente cobró amplitud, llegando al país artistas
procedentes de Francia -Juan Guas-, Alemania -Siloé, Colonia- y Países Bajos Hannequín de Bruselas-. Durante el primer tercio del siglo XVI se produjo un
cambio y llegaron nuevas corrientes procedentes de Italia, que se
difundieron junto a la Gótico-Flamígera y la Mudéjar.
La variante Gótico-Flamígera recogía influencias nórdicas y
centroeuropeas, que cubrían los templos con bóvedas de crucería recargadas
y estrelladas góticas muy caladas. Los elementos decorativos, como las
celerías, también son de procedencia nórdica.
La corriente Mudéjar mostraba un gran gusto por la decoración
minimalista; por la lacería típicamente islámica que se aprecia sobre todo en
los artesanados.
Por último, la representación italiana resulta bastante débil,
basándose esencialmente en algunos elementos secundarios consistentes en
algunas decoraciones de carácter secundario.
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Castillo de Manzanares el Real (Madrid)

Como consecuencia de la mezcla de estos tres componentes estilísticos se
llegó a formar un estilo artístico ambiguo, caracterizado por un
conservadurismo estructural y una notable complicación ornamental. Las
estructuras, por tanto, no resultan novedosas como sí lo fueron en el
Renacimiento italiano. En España se impuso un estilo fuertemente
implantado en lo gótico y lo mudéjar, como lo demuestra el hecho de que en
esta época aún se iniaron diversos proyectos de catedrales góticas, como la
de Sevilla y la nueva de Salamanca.
La arquitectura isabelina consta de tres centros o núcleos principales,
desde donde trabajaron los principales artistas y se erigieron las obras más
representativas. Estos núcleos fueron el Burgalés (Cartuja de Miraflores, San
Pablo y San Gregorio en Valladolid); el Toledano (Castillo de Manzanares el
Real en Madrid, Hospital de la Santa Cruz de Toledo); y el andaluz (Catedral
de Sevilla, Palacio de los Marqueses de Osuna). Entre los tipos
arquitectónicos destacaron los hospitales de planta cruciforme, los palacios
urbanos, los castillos y las capillas funerarias.
Como escultores principales cabe destacar a Gil se Siloé (Sepulcro del
infante Alonso, Retablo de la Cartuja de Miraflores) y a Rodrigo Alemán
(Sillería baja de la Catedral de Toledo, Coro de la Catedral de Plasencia). En
pintura resultan dignas de mención dos zonas diferenciadas, la de Castilla y la
zona centro, de influencia flamenca, con artistas como Jorge Inglés, Fernando
Gallego y el Maestro de Ávila; y la de Catalunya, Aragón y Levante, de clara
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tendencia italiana (gótico internacional, con Lluís Dalmau y Jaume Huguet); y
flamenca, que dio origen al estilo hispano-flamenco, con Bernabé Bermejo
como pintor más destacado.
***

Sant Miquel (Jaume Huguet)

***
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Ciències, Salut
i Ecologia
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JULES VERNE:
CIÈNCIA, TECNOLOGIA i VISIÓ DE FUTUR
Lluis Subirachs

El novel·lista francès Jules Verne (18281905) és l'autor de títols d'anticipació
que han estat considerats precedents o
precursors del gènere conegut com
ciència-ficció. Les exòtiques localitzacions
de les seves històries i la confiança de
Verne en els avenços de la ciència i la
tecnologia contribuïren de forma decisiva
al progrés futur de la humanitat, tal i com
va quedar reflectit de forma magistral en
novel·les immortals com “Cinc setmanes
en globus” (1863), “De la Terra a la
Lluna” (1865) o “20.000 llegües de viatge
submarí” (1870), alhora que van servir
d'aliment a l'imaginari dels joves del seu
temps, deixant en ells una empremta
inesborrable. D'altra banda, a diferència d'altres precursors del gènere com
H. G. Wells o H. P. Lovecraft, Verne partia d'una visió positiva, gairebé
socràtica del coneixement, de la intel·ligència i de la moral humana, valors
que, segons ell, tenen com a referent el concepte de “Bé”, en un sentit
platònic.
Però no va ser, probablement, l'intel·lectualisme moral ni la confiança
en el progrés científic i tecnològic, presents en la literatura de Jules Verne, el
que va atreure l'atenció dels lectors i lectores, sinó la desbordant imaginació
i la capacitat de l'escriptor francès per, a través d'escenaris sembrats
d'exotisme i aventures, aconseguir que allò fantàstic s'integrés en allò
quotidià d'una forma natural i creïble. En la novel·la “El secret de Wilhelm
Storitz” (1905), per exemple, la premissa de l'element fantàstic essencial
present és la invisibilitat d'un home i la impunitat que l'absència d'aparença
física li proporciona enfront l'acció criminal. Una situació similar ja havia
estat plantejada dos mil·lennis abans pel filòsof Plató en el diàleg “La
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República” i, més concretament, en el mite de l'anell de Giges; en aquest
mite posa damunt la taula el dilema que suposaria poder actuar en tot
moment com si ningú ens estigués observant, sense censura moral alguna
provinent de l'exterior. Sols davant la pròpia consciència.
La confiança en el progrés i la capacitat per especular sobre el futur
van dur a Jules Verne a predir, entre d'altres avenços de caràcter científictècnic, que els globus aerostàtics, elevats per gas hidrogen, serien substituïts
per aeronaus més pesades que l'aire; i que aquestes aeronaus no tan sols
serien capaces de viatjar per l'atmosfera terrestre, sinó que creuarien l'espai
i es permetrien arribar a la mateixa Lluna. Aquesta capacitat per especular,
per imaginar situacions aparentment inversemblants –almenys en el moment
històric en què van ser concebudes–, però convertint-les en creïbles sense
perdre mai de vista les exigències de la realitat palpable, van captivar
vivament l'atenció del públic i li van servir per articular el seu propi i personal
univers.
La realitat ens parla de fets positius, del món material, sensorial;
mentre que la ficció planteja situacions sorprenents com la invisibilitat o la
capacitat d'un home per volar. Jules Verne va obrir la seva ment no tan sols a
la fantasia, sinó també a la possibilitat de què una situació que en el seu
moment històric no resultava factible, ho pogués arribar a ser en un futur
més o menys proper. És més, dels escrits de Verne es desprèn que va estar
convençut i previngut davant el fet de què, en aquest camí que es coneix
com el procés de maduració de la personalitat d'un ésser humà, hom corre el
risc de caure en un excés de sensatesa, en esdevindre súbdit de l'imperi de la
raó i, per tant, sumir-se en l'oblit d'una realitat que, per arribar a ser
completa, ha de donar cabuda a la novetat, a allò sorprenent, a allò estrany.
És com aquella mirada nietzschiana del nen innocent, però al mateix temps
valent i sense prejudicis, que tant valor té per a l'art i la creació artística.
***
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TIPOLOGIA DE LA MEMÒRIA
Roger Marsans

La memòria és el procés per
evocar el record aplicat als
continguts o materials apresos i
que es mantenen emmagatzemats
per, teòricament, ser utilitzats en
un moment concret o en una
etapa posterior. Tot i que
habitualment parlem d'ella en un sol sentit, n'hi ha moltes variants que
corresponen a sendes formes de registre memorístic. L'anomenada
“memòria biològica” és una forma de coneixement suposadament heretada i
que possibilita com reaccionar davant una situació. La “memòria a curt
termini” (STM, o Short Term Memory) és una fase del procediment
memorístic que té una durada relativament curta i que s'ubica en forma de
“petjada”, que desapareix ràpidament a no ser que es torni a reforçar.
Una altra variant de la memòria és la fisiològica, que consisteix en la
retenció i reproducció d'una experiència corporal que resta fora de l'àmbit de
la consciència. Aquest també és el cas de l'anomenada “memòria
inconscient”, és a dir, la retenció de les impressions mentals d'un fet al
marge del “jo” conscient. La “memòria límit” és l'efecte posterior d'una
experiència passada que modifica la consciència de la persona que té la
percepció dels objectes que constitueixen la matèria prima d'aquesta variant
memorística.
El concepte anglosaxó Memory Span assenyala la major quantitat
possible de material, habitualment entre sis i vuit dígits o lletres, que poden
repertir-se correctament immediatament després de ser presentats de
manera al subjecte de manera simple. També de procedència anglosaxona és
la Memory Screen o “memòria pantalla”, una mena de barrera protectora
davant esdeveniments externs, i que en la seva expressió només mostra una
part de material utilitzat, aquella part que aquesta variant ha seleccionat
prèviament.
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La “memòria racial” parteix de la vida mental que suposadament
porta l'individuo amb ell en el moment de néixer. Està constituïda a partir de
la capacitat de l'organisme per prendre una direcció determinada. Finalment,
tanquem aquest repàs a les diferents variants de la memòria fent referència
al “Timbal de Memòria”, un aparell artificial, en forma de cilindre rotatiu,
ideat per G. E. Müller per realitzar experiments d'aprenentatge per a
presentar de forma uniforme i simultània un conjunt de materials verbals.
Bibliografia: QUIAN, Rodrigo: Qué es la memoria. Madrid: Ariel, 2018.

***

***
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EL COSMOS, SEGÚN LUDWIG BUSSE
Kevin Rocamora

El conocimiento humano carece de límites, al
igual que tampoco podemos encontrar una
frontera capaz de encerrar la inmensidad del
espacio cósmico en el que habitamos. En su obra
“Concepción del Universo, según los grandes
filósofos modernos”, Ludwig Busse recopila
algunas de las principales corrientes cosmológicas de la Modernidad,
contextualizándolas en el conjunto del pensamiento de autores como
Descartes, Kant, Spinoza, Leibniz, Berkeley, Schopenhauer o Spencer, entre
otros.
Para René Descartes, por
ejemplo, la Naturaleza no
constituye más que un gran
mecanismo que en todas sus
partes es totalmente explicable y
calculable. Se trata de la doctrina
Mecanicista, una concepción
científica que es compartida a
día de hoy por muchos
investigadores contemporáneos.
Este principio mecanicista del
mundo excluye toda intervención de fuerzas espirituales en los fenómenos
naturales, con lo cual Descartes intentó explicar la aparición y la evolución de
nuestro sistema planetario de manera mecánica, siendo en este sentido un
precursor de la teoría de Kant-Laplace y llegando, además, a proponer una
visión mecanicista del mundo orgánico.
En 1796, Inmanuel Kant y Pierre-Simon de Laplace desarrollaron la
teoría cosmológica según la cual el sistema solar se habría formado a partir
de una nebulosa primitiva, compuesta de gases y diminutas partículas de
materia, que posteriormente se habría enfriado y contraído a consecuencia
de las fuerzas gravitatorias, adoptando todo el conjunto la forma de un disco
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plano dotado de una velocidad de rotación muy acelerada. El crecimiento del
núcleo del sistema solar, provocado por el aumento de la velocidad de
rotación, vendría seguido del surgimiento de fuerzas centrífugas que darían
paso a la formación de los planetas.
Otro autor en el que se centra Ludwig Busse
es Arthur Schopenhauer, para quien el conjunto del
Universo es un Ser alógico, una Voluntad ciega e
irracional, un Impulso oscuro que impulsa a este Ser
a realizarse, a desarrollarse y a reproducirse. Los
humanos, al igual de los animales, las plantas y los
minerales no somos más que instrumentos en
manos de esta Voluntad Cósmica, que nos utiliza
para perpetuarse a través del tiempo. En este
contexto, que se ha dado en llamar “pesimismo
ontológico”, la inteligencia humana no sería más
que otro elemento empleado por la Voluntad para
conseguir sus fines, es decir, alcanzar el desarrollo del Ser Universal y
perpetuarse hacia el tiempo infinito.
Tras revisar la metafísica y la cosmología de diversos autores más,
referentes todos ellos del pensamiento occidental, Busse cierra su obra
aludiendo a las teorías de Herbert Spencer, quien de forma análoga a la
propuesta de Schopenhauer considera que lo psíquico no es más que una
función del mecanismo corporal, un fenómeno mental que acompaña a lo
físico. Los fundamentos del conocimiento humano, la intuición del espacio,
las reglas lógicas del pensar, las ideas fundamentales de la ciencia son el
resultado de las experiencias y del trabajo de incontables generaciones, que
pueden remontarse hasta los orígenes del universo orgánico. La cosmovisión
de Spencer es una concepción evolucionista, influida por Charles Darwin al
igual que todo el pensamiento spenceriano. El principio de la evolución se
confirma no sólo a nivel cósmico, sino especialmente en el terreno biológico,
ya que las especies superiores proceden de las inferiores.
***
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ENTREVISTA A LA DRA. ESTEFANÍA MAYOR,
ANTROPÒLOGA
Gina Monguio

L'alumna del segon curs de batxillerat social, Gina Monguió, ha realitzat un
treball de recerca sobre els estereotips, un dels més destacats entre els
presentats durant el curs 2021-22. A continuació en reproduïm un extracte,
concretament l'entrevista que l'autora va mantenir amb Estefanía Mayor,
doctora en Antropología per la Universidad Católica de Chile.

I/ ¿Cuál cree que fue el origen de los estereotipos?
Es prácticamente seguro que los estereotipos son tan antiguos como el propio
ser humano. Más antiguos incluso que el lenguaje, ya que es muy probable
que incluso cuando la comunicación entre humanos se producía mediante
señas y sonidos onomatopeicos, ya existieran algunas formas de
discriminación, especialmente del hombre hacia la mujer, amparándose en su
mayor fuerza física. Estas formas de discriminación, entendidas en el
contexto de las primeras etapas del homo sapiens sapiens, pueden constituir
un precedente de los estereotipos actuales.

II/ ¿Qué momentos históricos diría que fueron desencadenados a causa de la
influencia de los estereotipos en la sociedad?
30

La sociedad humana está tan llena de estereotipos que resulta prácticamente
imposible responder a esta pregunta haciendo alusión a uno o varios hechos
históricos concretos. Cualquier guerra, cualquier conflicto entre seres
humanos parte de algún tipo de prejuicio hacia el otro. No obstante, es cierto
que existen casos en los que los prejuicios ligados a estereotipos son muy
evidentes.
Pensemos en el nazismo y la persecución al pueblo hebreo, con el posterior
holocausto, que fueron pretendidamente justificados en base a estereotipos
racistas que abarcaban tanto aspectos psicológicos, como aspectos
económicos, físicos y sociales. Creo que a medida que los estereotipos vayan
siendo suprimidos, las sociedades humanas entrarán en una fase de mejora
en cuanto a la convivencia entre diferentes razas, sexos, ideologías, etc. De
hecho la historia reciente ya nos está dando alguna prueba de ello.

III/ ¿Cuál es su opinión respecto a la utilización y las consecuencias de los
estereotipos en el ámbito de la política?
En lo que a Europa se refiere, el auge de los movimientos políticos de extrema
derecha va siempre asociado a la utilización de una serie de estereotipos que
estaban prácticamente desaparecidos o en vías de desaparición. En este
sentido creo que sería muy importante llevar a cabo una labor meticulosa
desde el ámbito de la docencia. El profesorado debería ser muy consciente, ya
desde las primeras etapas de la educación, de que hay una grandiosa labor
que realizar a la hora de eliminar cualquier forma de discriminación ligada al
empleo, habitual o puntual, de aspectos directa o indirectamente
relacionados con los estereotipos.

IV/ ¿Cree usted que los estereotipos se hallan ligados a la esencia misma del
ser humano? ¿Piensa que podrán llegar a desaparecer por completo algún
día?
Acaso si repasáramos mi respuesta a su primera pregunta, le tendría que
contestar que sí, que los estereotipos forman parte de la esencia humana.
Pero en esta ocasión -y desde una visión puramente utópica- le respondo que
no. En el pasado y en el presente resulta evidente que en efecto, los
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estereotipos son consustanciales a la naturaleza humana. Pero dado que su
aparición está en retroceso en las sociedades cultural y socialmente más
avanzadas, tenemos la esperanza de que en el futuro se llegue algún día a su
completa erradicación. Habría entonces llegado el momento de tener una
convivencia pacífica y fructífera entre humanos de toda condición.

V/ ¿Hacia dónde cree que evolucionarán los estereotipos actuales?
¿Aparecerán nuevos estereotipos? ¿Existe alguna relación entre los
estereotipos históricos y los actuales?
En parte pienso que acabo de responder a su primera cuestión. Es decir, en mi
opinión los estereotipos presentan una clara tendencia a verse reducidos en
las sociedades más avanzadas. Si embargo, esto no implica que haya
desaparecido por completo el riesgo de un proceso de involución, que pudiera
traer consigo un nuevo aumento de la presencia de los estereotipos incluso en
este tipo de sociedades más desarrolladas. Pienso, de nuevo, en el reciente
auge de los movimientos políticos ligados a la extrema derecha en muchos
países de Europa, y también en Estados Unidos de América, especialmente
durante la presidencia de Donald Trump. Aunque ya hemos visto también que
los intentos de este dirigente estadounidense de afianzar su discurso racista y
machista no encontró el premio de la reelección. Ojalá suceda lo mismo en
otros países, como en España, y las formaciones políticas que promueven la
discriminación de la mujer y de todo pueblo o raza proveniente del exterior,
vean frenado el incremento de votos que les ha beneficiado en los últimos
años.
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DONES CINEASTES: MARY HARRON
Lucía Torquemada

Mary Harron va nèixer a Canadà, el 12 de gener
de 1953. Estudià filologia i literatura anglesa a la
Universitat d’Oxford. Va treballar per a diferents
mitjans
com
a
comentarista
cultural
d’esdeveniments i obres musicals, teatrals i
televisives.
Interessada per la trajectòria dels diversos
moviments artístics, va escriure per a la revista
New Musical Express, publicació setmanal
dedicada a la música contemporània de gran
difusió i prestigi en el Regne Unit. Allí va
redactar diversos articles sobre Andy Warhol, gènesi de la pel·lícula que anys
després va dedicar al gran geni del pop art. Abans, ja havia fundat la seva
pròpia revista, Punk Magazine.
Harron també va realitzar diversos treballs per a la BBC, com una sèrie
documental dedicada a escriptors i pintors; un reportatge sobre les eleccions
als EEUU; sis curtmetratges dedicats a la cultura popular; i una col·laboració
en l’informatiu Front Page, per a la FOX Television.
En l’àmbit cinematogràfic ha desenvolupat essencialment tasques de
productora i productora executiva, tenint en el seu haver tan sols dos
pel·lícules com a directora: I Shot Andy Warhol (Yo disparé a Andy Warhol,
1996) i American Psycho (2000). Protagonitzada per Christian Bale, American
Psycho es una adaptació de la novel·la de Bret Easton Ellis, un dels autors
més polèmics de la literatura nord-americana contemporània. Bale interpreta
un suposat «heroi» del nostre temps, obsessiu i violent, perfil que va crear
una controvèrsia important.

***
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Filmografia de Mary Harron

Com a directora
2008 Holding Fast (Curtmetratge)
2006 Big Love (Episodi: Roberta's Funeral)
2005 Six Feet Under (Episodi: The Rainbow of Her Reasons)
2005 The Notorious Bettie Page
2004 The L Word (Episodi: Liberally)
2000 American Psycho
1998 Homicide: Life on the Street (Episodi: Sins of the Father)
1996 I Shot Andy Warhol

Com a productora executiva
2005 The Notorious Bettie Page
2003 The Weather Underground

Com a productora
2008 Holding Fast

Com a guionista
2005 The Notorious Bettie Page
2000 American Psycho
1996 I Shot Andy Warhol

***
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VÍCTOR JARA: CANTAUTOR LLIBERTARI
Sandra Puig

Víctor Jara va nèixer a La Quiriquina, San Ignacio, l'any
1932 i va morir torturat i assassinat a Santiago de
Chile, l'any 1973. Cantautor de professió, va ser també
director teatral, investigador del folklore i dels
instruments indígenes, actor, dramaturg i llibretista;
però va aconseguir la major transcendència com a
compositor i cantant popular. La seva poesia i les
seves cançons van constituir una de les denúncies més
descarnades dels excesos del poder, com ho demostra
la lletra de Preguntas por Puerto Montt, on posa nom i
cognom a la masacre d'once ocupants il·legals d’uns terrenys privats,
assesssinats per responsabilitat d'Edmundo Pérez Zujovic, ministre de
l'interior de la República de Chile, el 9 de març de 1969:
Muy bien, voy a preguntar
Por ti, por ti, por aquel
Por ti que quedaste solo
Y el que murió sin saber
Muy bien, voy a preguntar
Por ti, por ti, por aquel
Por ti que quedaste solo
Y el que murió sin saber
Y el que murió sin saber
Murió sin saber por qué
Le acribillaban el pecho
Luchando por el derecho
De un suelo para vivir,
Hay que ser mas infeliz
Que el que mando disparar
Sabiendo cómo evitar
Una matanza de vil
Puerto Montt, ¡Oh! Puerto Montt
Puerto Montt, ¡Oh! Puerto Montt
Usted debe responder
Señor Pérez Zujovic:
¿Por qué al pueblo indefenso
Contestaron con fusil?
Señor Pérez su conciencia

35

La enterró en un ataúd
Y no limpiarán sus manos
Ni toda la lluvia del sur
Ni toda la lluvia del sur
Murió sin saber por qué
Le acribillaban el pecho
Luchando por el derecho
De un suelo para vivir,
Hay que ser mas infeliz
Que el que mando disparar
Sabiendo cómo evitar
Una matanza de vil
Puerto Montt, ¡Oh! Puerto Montt
Puerto Montt, ¡Oh! Puerto Montt

D'origen camperol, Vìctor Jara va heretar de la seva mare l'afició per la
música. En ser abandonats pel pare, la família es va traslladar a Santiago, a
una cité de la població anomenada Los Nogales. Als quinze anys va quedar
orfe i va ingressar al Seminario Redentorista de San Bernardo. Allà va
romandre dos anys. El 1957 va entrar a l'Escola de Teatre de la Universidad de
Chile. En aquella època va conèixer Violeta Parra, que el va acollir com a
deixeble seu.
El 1960 va assolir el títol de director teatral i va passar a formar part
del Instituto del Teatro de la universitat. Va dirigir diverses obres i va obtenir
el Premio Laurel de Oro com a millor director. El 1967 va ser convidat a la
Gran Bretanya, on va rebre un altre premi per la seva direcció teatral. Però la
seva vessant més coneguda va ser la de cantautor popular. A Anglaterra va
compondre una de les seves cançons més conegudes, Te Recuerdo Amanda,
on narra la història d'una dona enamorada que va a buscar al seu xicot a la
sortida de la fàbrica, tot corrent sota la pluja; un cop arriba allí, descobrirà
que el seu Manuel ja no tornarà; que serà un més entre tants desapareguts
durant les dictadures totalitàries, com ho seria poc temps després la del
general Augusto Pinochet.
I és que la cançó Te recuerdo Amanda resultaria ser tràgicament
profètica, doncs poc temps més tard, i per ordre de Pinochet, un grup
d'estudiants, entre ells Víctor Jara, eren desallotjats per la força de l'edifici
del edifici central de la Universidad de Santiago, i posteriorment detinguts i
traslladats al Estadio de Chile. Molts d'ells van encetar les llistes dels
desapareguts de la dictadura. El mateix Víctor Jara va ser torturat: un militar li
va trencar les mans a cops de fusell, tot instant-lo a continuació, amb un cruel
sarcasme, a què toqués la guitarra. Acte seguit li va etzibar un tret al cap. Era
el quinze de setembre de 1973, quatre dies després del cop d'Estat del
general Pinochet que va acabar amb el derrocament del govern
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democràticament votat pel poble i amb l'assassinat del President de la
República, el socialista Salvador Allende. El director grec Constantin CostaGavras va inspirar-se lliurementment en la tràgica desaparició i mort de
Victor Jara –i de molts altres joves estudiants- per al rodatge de la pel·lícula
Missing (1981). Recentment la plataforma Netflix tembé li va dedicar un
documental biogràfic.
Però Víctor Jara segueix viu, en les seves lletres i en les seves cançons,
amen d'en el cor de tots/es aquells/es que estimem la llibertat i el
lliurepensament, més enllà de nacions i fronteres. Te recuerdo Víctor Jara,
com tu recordaves a Amanda, con la sonrisa ancha, la lluvia en el pelo...
Te recuerdo Amanda
La calle mojada
Corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel
La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo
No importaba nada
Ibas a encontrarte con él
Con él, con él, con él, con él
Son cinco minutos
La vida es eterna
En cinco minutos
Suena la sirena
De vuelta al trabajo
Y tu caminando lo iluminas todo
Los cinco minutos
Te hacen florecer
Te recuerdo Amanda
La calle mojada
Corriendo a la fábrica
Donde trabajaba Manuel
La sonrisa ancha
La lluvia en el pelo
No importaba nada
Ibas a encontrarte con él
Con él, con él, con él, con él
Que partió a la sierra
Que nunca hizo daño
Que partió a la sierra
Y en cinco minutos
Quedó destrozado
Suenan las sirenas
De vuelta al trabajo
Muchos no volvieron
Tampoco Manuel
Te recuerdo Amanda
La calle mojada
Corriendo a la fábrica
Donde trabajaba Manuel
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Podéu escoltar les cançons Preguntas por Puerto Montt i Te recuerdo Amanda en els enllaços
següents:
- Preguntas por Puerto Montt:
https://www.youtube.com/watch?v=1k-X0Jf2UR0&ab_channel=SuEcideSally
- Te recuerdo Amanda:
https://www.youtube.com/watch?v=zAzRMMd8jg8&ab_channel=SuEcideSally

***
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AGENDA CULTURAL

MUSEU DE BADALONA
Descubreix la ciutat romana de Baetulo i gaudeix d'exposicions interessants i
de prestigi al Museu de Badalona. La tasca del Museu consisteix a recollir,
conservar, investigar i difondre els objectes relacionats amb el municipi que
siguin representatius de diferents períodes i aspectes de la seva història i del
seu art. El Museu exerceix també les tasques de vigília i protecció del
Patrimoni històric de Badalona, que comprèn els immobles i objectes mobles
d’interès artístic, històric i paleontològic, arqueològic, etnogràfic, científic o
tècnic, patrimoni documental i bibliogràfic, i els jaciments i zones
arqueològiques. Així mateix porta a terme les excavacions arqueològiques a
la ciutat i el seu territori, i conserva els fons que en procedeixen, la majoria
d’època romana, pertanyents a la ciutat de Baetulo (l’actual Badalona),
declarada Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN) per la Generalitat de
Catalunya l’any 1995. D’altra banda, el Museu gestiona també l’Arxiu Històric
de la Ciutat de Badalona (AHBDN) i l’Hemeroteca Local. Horaris: de dimarts a
dissabte de 10 a 14 h i de 17 a 20 h; diumenges i festius de 10 a 14 h. Plaça
de l'Assemblea de Catalunya, 1, 08911 Badalona. Tel. (34) 933 841 750.
http://www.museudebadalona.cat
TALLERS DE TEATRE AL ZORRILLA DE BADALONA
Els tallers del Teatre Zorrilla tenen com a objectiu principal l'ensenyament i la
promoció de les arts escèniques a través de la formació d'actors i actrius. Per
dur-los a terme es compta amb un col·lectiu de mestres de gran
professionalitat, que transmeten als alumnes els seus coneixements tècnics i
pràctics en el terreny de la interpretació, la dicció i la preparació corporal. Els
tallers s'organitzen per a grups de totes les edats i nivells, a partir de 10 anys
i sense límit d'edat. El preu és de 45 euros mensuals, amb una matrícula de
20 euros. El seu calendari es el del curs escolar. Per més informació us podeu
posar en contacte amb el telèfon 93 384 40 22, o enviar un correu a l'adreça
info@teatrezorrilla.cat. Teatre Zorrilla: c/ Sant Miquel, 54. Badalona.
http://www.teatrezorrilla.cat/tallers
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CASA MUSEU GAUDÍ DE BARCELONA
Descobreix la Casa MuseU Gaudí, ubicada dins del Park Güell de Barcelona, i
coneix una de las vivendes del famós Antoni Gaudí, el seus mobles i la
decoració interior d’aquesta Casa Museu. Entra a la Casa Museu Gaudí per
descobrir la vida i la feina de l'arquitecte català a través dels mobles i altres
objectes que va dissenyar. Observa mobles fantasiosos i objectes d'art
dissenyats per l'arquitecte. Descobreix com és la decoració de la casa en què
Gaudí va passar els darrers últims 20 anys de la seva vida. La casa va ser
construïda sota el comandament de Gaudí, i en ella, es pot observar la seva
influència en la façana rosa o en les escultures del jardí. A l'interior, tot
recorda a Gaudí, els mobles que va dibuixar, els dibuixos i Obres d'Art. La
casa es preserva com en l'època en què Gaudí l'ocupava. Antoni Gaudí s'ha
convertit en una de les persones més apreciades de la cultura catalana. És
conegut principalment per la seva arquitectura, però durant la seva carrera,
va dissenyar també mobles, objectes i jardins. La casa ens dóna una
percepció de com era l'artesania catalana durant el modernisme. Aquesta
Casa Museu va obrir les seves portes al públic el 1952, 100 anys després del
naixement de Gaudí. Si ets amant de la trajectòria de Gaudí, i vols conèixer
més sobre la seva personalitat i talent, no et perdis la visita de la Casa Museu
Gaudí. Les entrades per veure la Casa Museu Gaudí, dins el Park Güell, tenen
un cost des de 5,50 euros. Coneix un dels edificis més importants que acull el
Park Güell, i descobreix com era el lloc on va viure Antoni Gaudí.
https://www.ticketea.com/entradas/visita-casa-museo-gaudi-barcelona
MUSEU DE LA XOCOLATA
Alguna vegada has vist un Museu de la Xocolata? A què esperes? Compra ja
la teva entrada per gaudir d'aquest peculiar Museu de la Xocolata a
Barcelona, i queda't mut en descobrir les escultures que han estat realitzades
amb aquesta delícia. Barcelona va ser el port d'origen per a la distribució de
la xocolata. Per això, aquesta ciutat està tan vinculada amb aquest producte.
Al Museu de la Xocolata no només podràs aprendre tota la història sobre
aquest producte, també podràs provar-ho. Un pla per fer turisme a
Barcelona completament divertit, que podràs gaudir en companyia de tota la
família. Les entrades pel Museu de la Xocolata de Barcelona tenen un preu
des de 6 euros. Carrer del Comerç, 36, 08003 Barcelona, España.
https://www.ticketea.com/venues/museum-xocolata/
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FILMOTECA DE CATALUNYA
La Filmoteca de Catalunya promou la difusió de la cultura cinematogràfica a
través de projeccions de films clàssics de tots els temps, i també del cinema
d'autor i l'exploració de nous llenguatges audiovisuals contemporanis. Un
altre dels seus objectius és la formació de nous públics cinematogràfics. Per
un preu molt ajustat podréu gaudir de les millors pel·lícules de tots els
temps. A les 11 hs. del matí es programa una sessió especial per a escoles i
instituts. Plaça Salvador Seguí, 1-9, 08001 Barcelona.Tel.: 935 671 070.
http://www.filmoteca.cat/web/la-filmoteca

ESTIMA EL CINEMA! ESTIMA EL MALDÀ!
En el Cinema Maldà donem una segona oportunitat a les millors pel·lícules
del cinema internacional. Gaudeix de la nostra cartelera en Barcelona i
descobreix les nostres maratons a un preu molt especial. La mateixa entrada
és vàlida per a tantes pel·lícules com vulguis en el mateix dia. El primer i el
tercer dissabte de cada mes pel matí tenim "Maldanins", sessió de cinema
matinal per a pares i mares amb nens i nadons. Si ets un bon cinèfil, no
renunciis a allò que més t'agrada! Recordem que amb el preu d’una entrada
podeu accedir a la projecció de totes les pel·lícules que es programen al llarg
del dia, ja siguin en sessió de tarda o sessió de nit.
Estem a Barcelona, en el carrer del Pi, nº 5. Telefon: 933 019 350. No passeu
calor! Consulteu la programació refrescant i estiuenca a:
www.cinemamalda.com
***
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