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Ciència i literatura són dues aproximacions per observar i
explicar la realitat. Mesures i sentits, teories i emocions. La
recerca científica no deixa de ser una aventura humana.
L'experiència vital també consisteix a entendre qui som i com és
el nostre entorn.
Aquest primer cicle de diàlegs entre literatura i ciència, paral·lel
a l’exposició produïda per l’Instituto Geográfico Nacional,
Ecumene, l’evolució de la imatge del món, està dedicat a la
mesura i la representació del món, mitjançant una història del
coneixement que ha estat protagonitzada per científics amb
ànima d’aventurers i on es barregen les coordenades
geogràfiques amb mites fantàstics i on els mapes revelen
històries inversemblants.

Sessions
7 de novembre - Sessió 1: cartes portolanes, cartografia i relat
Presentació del cicle
Estanislau Vidal-Folch (director de l’Àrea de Foment. Delegació de Govern)
Severiano Hernández (subdirector general de los Archivos Estatales)
Entrevistador: Lluís Reales (periodista científic)
Expert científic: Ramon J. Pujades (arxiver, MUHBA), autor de Les Cartes
portolanes: la representació medieval d'una mar solcada. Barcelona: Institut
Cartogràfic de Catalunya; Lunwerg, 2007

13 de novembre - Sessió 2: la forma del mundo
Obra literària de referència
Meridiano maldito. València: Editorial Denes, 2011
A la portada: Fragment de l'Atles Català (1375)
Sota el vaixell:
En la mar índich en la qual són peschadós e ay illes
molt riques, mas los peschadós abans que devallen
a la mar dien ses encantacions per les qual los
pexos molt fugen, e sí per aventura los pescadós
develaven pescar (a) que no aguessen dites les lurs encantacions, los pexos los menjarien, e açó ès molt
provada cosa.
Sobre la figura de la dreta:
Açí seny[o]reja lo rey Colobo, christià.
Pruvíncia de Columbo.

Autor: Juan Vergara (escriptor)
Expert científic: Antonio Lafuente (investigador, CCHS - CSIC)
Moderador: Joan Capdevila (geògraf, Àrea de Foment – Delegació del
Govern)

20 de novembre - Sessió 3: las primeras noticias de un nuevo mundo
Obra literària de referència
El cartógrafo de la Reina. Santander: Kattigara, 2010
Autor de l'obra: Javier Tazón (escriptor)
Experta científica: Antonia Colomar (arxivera, Archivo General de Indias)

Fonts
Imatge: Wikimedia
Text: El Atlas catalán de Cresques Abraham. Barcelona: Diáfora, 1975

Moderadora: Carme Montaner (geògrafa, ICGC)

