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Reserva prèvia al 878 136. Aforament limitat

Conferència · 5 maig · 19 h

Conferència · 6 maig · 19 h

La Ruta de la Seda.
Economia i geopolítica

Ruta de les idees. Art, cultura
i pensament de Roma a Xang´an

Eugeni Bregolat

Victor Pallejà

La nova Ruta de la Seda, la recuperació
d´una experiència històrica que uneix la Xina
amb Europa des del segle II abans de Crist,
ara posada al servei del desenvolupament
econòmic i geopolític d’una Xina moderna i
empoderada.

Proposem un recorregut dinàmic per la
història de la Ruta de la Seda adreçat
a entendre millor el llegat cabdal que
ens ha deixat i copsar la seva actualitat.
Les transferències culturals, artístiques i
religioses a escala eurasiàtica seran l’eix de
la presentació.

Eugeni Bregolat és ambaixador d’Espanya i
antic ambaixador a Xina tres cops, i també a
Rússia i a Andorra.

Víctor Pallejà és arabista i diplomat en
història de les religions a l’ EPHE VºSection
de la Sorbonne. Investigador europeu
(ERC) i professor a la UOC, a l’Universitat
d’Alacant, a la UPF i a l’Universitat
Internacional de Catalunya.

Conferència · 7 maig · 19 h

Conferència · 8 maig · 19 h

El diàleg entre Índia i la Xina
a la Ruta de la Seda

Viatjar en femení
a l’Àsia Central

Agustí Pàniker
La Ruta de la Seda és famosa per la
seva contribució a l’intercanvi econòmic
i cultural entre la Xina i Occident,
però el que no és tan conegut és
que va suposar la principal artèria de
comunicació entre les dues majors
civilitzacions d’Àsia: la xinesa i l’índia.
Agustí Pàniker és director de l’editorial
Kairós, escriptor, professor a la
Universitat de Girona i a la Pablo de
Olavide de Sevilla, i president de la
Fundació Ramuni Paniker Trust. Col·labora
amb diferents mitjans de comunicació.

Patricia Almarcegui
Aquesta conferència pretén aproximar al
coneixement d’Àsia Central a partir de
les dones viatgeres europees. Uns relats
als quals, durant molt de temps, no s’ha
parat esment i sense els quals no es tindria
una percepció d’Àsia Central en la seva
globalitat.
Patricia Almarcegui és escriptora i professora
de Literatura Comparada.

Taller · 10 maig · 20 h

Conferència · 11 maig · 19 h

El teler de catifes

El desert de Taklamakan
i els exploradors
estrangers

Francesca Piñol
Una visió general de la importància
de la seda, el teixit i les catifes dins de
la Ruta de la Seda. S’analitzaran les
tècniques més tradicionals utilitzades
per crear motius i textures, a través de
diverses catifes pròpies de territoris de
la ruta. Es farà una petita pràctica per
introduir el procés creatiu de la matèria
tèxtil a partir de tècniques utilitzades
tradicionalment en la creació de
tapissos i catifes.
Francesca Piñol, Professora d’Art Tèxtil
a l’Escola Massana de Barcelona.
Combina la docència amb la pràctica
artística.

Xavier Moret
A finals del XIX i començaments del XX
hi va haver una carrera per descobrir els
secrets ocults de l’Àsia Central. Sven
Hedin i Aurel Stein van ser els exploradors
més famosos, o potser hauríem de dir
espoliadors?
La xerrada serà un repàs de les
expedicions que es van fer al desert
del Taklamakan a la província xinesa de
Xinjiang.
Xavier Moret és viatger i escriptor.

Conferència amb projecció · 12 maig · 19 h

Audiovisual i col·loqui · 13 maig · 19 h

Tibet: entre pastors de iaks
i lleopards de les neus

De Geòrgia al Nepal amb
bicicleta: una Ruta de la
Seda sobre dues rodes

Andoni Canela
En el cor de l’altiplà del Tibet, per sobre dels
4.200 metres d’altura, els hiverns són freds
i durs. Envoltats de muntanyes, l’escassa
població tibetana basa la seva economia en
els ramats de iaks. El lleopard de les neus
deambula pels cims. Encara que sembli
un fantasma i no es deixi veure, el gran felí
també té aquí la seva llar.
Andoni Canela és fotògraf, periodista i
documentalista especialitzat en natura i medi
ambient.

Aina Margalef i Jordi Mojica
Durant l’any 2016 en Jordi i l’Aina van
emprendre un viatge amb bicicleta que
els duria a creuar part del continent
asiàtic a través d’algunes de les
seves grans serralades: Caucas,
Zagros, Pamir, Tien Shan i Himàlaia.
En aquest audiovisual ens presentaran
el viatge a través d’un recull de
fotografies i de les experiències viscudes.
Aina Margalef és doctora en Ciències de la
Terra per la Universitat de Barcelona i Jordi
Mojica és enginyer tècnic industrial. Tots dos
són uns apassionats dels viatges amb bicicleta.

Taller · 15 maig · 11 h · Casa Pairal

Un tast de la cuina iraniana
Lluïsa Dominguez i Bautista
Al taller cuinarem alguns dels plats
típics de la gran i variada cuina iraniana.
Visualitzarem i ensumarem moltes
espècies i fruits que ells acostumen
a utilitzar al dia a dia a les seves
preparacions culinàries.
Lluïsa Dominguez és historiadora de l’Art,
restauradora de béns mobles i amant de
les cuines d’Àsia, de les que imparteix
tallers a l´Espai Cuine’m de Barcelona.
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Del 5 al 15 de maig

Exposicions:
«Catifes de la Ruta
de la Seda»
«Persia», fotografies
de Lluís Vilaró

Exposicions: «Catifes de la
Ruta de la Seda» i «Persia»,
fotografies de Lluís Vilaró
Del 5 al 15 de maig
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cine · 14 maig. · 20 h

The Desert of Forbidden Art
de Tchavdar Georgiev
i Amanda Pope
Documental, USA (2010), 80 min.
Presentació a càrrec del gestor
cultural Josep Maria Ubach.

GEOGRAFIES

és un projecte que presenta
cultures, països, territoris
i espais de coneixement, a través
de conferències, de tallers pràctics
i de projeccions cinematogràfiques
de caràcter gratuït.
Aquest any, Geografies mostra
El llegat cultural i comercial
de la Ruta de la Seda
www.geografies.ad
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Totes les activitats són gratuïtes amb inscripció prèvia. Aforament limitat.
Més informació i reserves al telèfon 878 136 o a secretariacultura@ordino.ad

