Programa Altaveus per al Collegi de Farmacèutics
4 MIRADES A FRANÇA
LEONOR D’AQUITÀNIA
Leonor d’Aquitània, comtessa de Poitou, dues vegades reina, mare de dos reis, va exercir també,
fora del terreny polític, una influència enorme en el seu temps, tant en el pla literari com
psicològic. Ella va representar l’amor cortès i va servir de model per als personatges d’Iseo, de
Ginebra i de Melusina.
Ponent: Júlia Larena, historiadora i antropòloga, “Fent història”, Associació catalana
d’Estudis històrics
Dijous, 15 de març, de 2012 a les 20:30 hores

LES SALONIÈRES. L’ESPLENDOR DE LA CULTURA DE LA CONVERSACIÓ
Un dels fenòmens culturals europeus més fascinants va ser el bureau d’esprit,. Els salons
literaris en el que van brillar amb llum pròpia un ampli grup de dones que van crear noves formes
de sociabilitat i un espai de llibertat cultural
Ponent: Isabel Gascón, historiadora, Fent història”, Associació catalana d’Estudis
històrics
Dijous, 12 d’abril, de 2012 a les 19 hores

MARIA ANTONIETA. L’ALTRE CARA DE LA REVOLUCIÓ
Criticada pels que la qualifiquen de frívola i intrigant, o mitificada com a màrtir de la revolució, M.
Antonieta va ser una dona que va tenir que contemplar atònita, com l’espiral revolucionaria
engolia l’Antic Règim, i, amb ell, el seu univers social i afectiu.
Ponent: M. Pilar Queralt del Hierro, historiadora i escriptora
Dijous, 17 de maig, de 2012 a les 19 hores

EL MÓN DE MÍSIA
Misia Sert va ser considerada com a musa del París artístic durant les primeres dècades del
segle XX. Inspirador de pintors, poetes i músics, va ser la model d’alguns del personatges
femenins de “En busca del temps perdut”, de Proust:
La seva tasca com a mecenes va tenir el millor reflexa en l’extraordinària eclosió dels Ballets
Russos de Diaghilev.
Ponent: Isabel Margarit, doctora en Història i directora d’Història i Vida
Dijous, 21 de juny, de 2012 a les 19 hores

Les conferències es faran a les 20:30 hores, als locals collegiats. Estan
obertes a tots els collegiats, amics i familiars, però és imprescindible
confirmar assistència a través de www.cofb.net o www.cofb.org

