ASSOCIACIÓ EMPORDANESOS A BARCELONA
"ELS ENTRAMUNTANATS"
_____________________________________________________________________
SOPAR ENTRAMUNTANAT DE JUNY
Benvolguts entramuntanats:
Mentre que molts artistes del segle XX van mostrar un fals interès, merament
pedantesc, per les novetats científiques o filosòfiques, Dalí s’hi va atansar d’una manera lúdica,
desinhibida, desacomplexada i "entramuntanada". Com en el cas del seu admirat filòsof
Francesc Pujols, aquest aprofitament humorístic d’algunes idees físiques o matemàtiques
resulta legítim perquè no pretén enganyar ningú amb la clàssica xerrameca pseudocientífica.
La rialla surrealista és més intel·ligent que les tronades dèries positivistes. Si més no, el
temps ha demostrat que el descrèdit social de la ciència està més lligat als visionaris “seriosos”,
de verb inflamat i posat doctoral, que no pas als qui han conreat l’art saníssim de la ironia.
Per exemple tenim l'anècdota d'un ateu que li deia a n'en Francesc Pujols que ell no
podia concebre, de cap manera, l'existència d'una altra vida.
A vós us estranya que existeixi una altra vida - li contestà Pujols - però a mi, el que
realment m'estranya, és que existeixi aquesta.
En aquest sentit, i amb l'objectiu de difondre les idees i l'obra del filòsof Francesc
Pujols, així com combatre el pessimisme i les actituds derrotistes en general, l'any 1986 va ser
fundada l'Associació Francesc Pujols.
L'entitat prepara en aquests moments l'espectacle "Ofici de llums. Complot Dalí-Pujols",
que comptarà amb la participació d'artistes com Jaume Sisa i Pau Riba, que seran presents al
Sopar dels Entramuntanats del proper 2 de juny com a convidats, així com també ens
acompanyarà el crític musical i president de l'Associació: Carles Torra.

_____________________________________________________________________
LLOC: TXOKO BASC SEU D'UNA SOCIETAT GASTRONÒMICA
•
•
•
•

C/ de la Seca (entrant pel c/ Montcada, tombar pel c/St. Vicenç i al final pel c/ Seca a la
dreta)
Hora: 21:15 h - Xerrada prèvia a càrrec de Pau Riba, Jaume Sisa i Carles Torra
22:00 h - Sopar
Preu Socis:
Preu no-socis:

€ 23,-€ 28,--

Un bon vi de la D.O. Empordà-Costa Brava, cedit gratuïtament per als nostres associats
ens alegrarà els sopar.

_____________________________________________________________________

CONFIRMACIONS D'ASSISTÈNCIA PER E-MAIL O BÉ
AL TELÈFON: 656.42.54.05 (Demanar per la Carme)

