MALS HÀBITS ESTHER BLANCO, presentació llibre el 2012
Lectura fresca, àgil
INGREDIENTS: Frares, monges, cardenals, papa, pintor, músic, trementinaire,
documents secrets, sexe, morts,
Barcelona i Roma focus de l’acció
CARLES I: 1516. FERRAN EL CATÒLIC 53 anys: Germana de Foix 18, mort per
excés beuratges afrodisíacs. Expulsat de Castella per viejo i catalanote, torna, Adrià
d’Utrecht: papa el 1522-23, últim papa no italià fins Woytila. Tortosa-St Feliu
Roma: mort rarament
ROMA: estat terrenal amplíssim ; Borgia fins 1503: Juli II de la Roverre enemic
Borgia, encarrega sepulcre seu a Miquel Àngel: Moisés
Lleó X Giuliano de Mèdici: hedonista, protector de les arts 1513-1521, sacerdot als
8 anys, cardenal als 13, papa als 38.
Naturalesa humana és idèntica ara que fa 500 anys o 5000. Canvien els valors, els
hàbits socials, però no el fons: l’odi, l’enveja, la gelosia, l’amor, són eterns d’aquí el
valor de Shakespeare. Però els valors són diferents : un papa amb fills avui dia serà
rar, però abans no.
Basílica de Sant Pere: diners per obres: indulgències: Luter
Roma es troba entre l’imperi otomà a orient i Amèrica a l’occident: tot és nou,
inestable. L’imperi otomà: pirates: pobles dobles, muralles, torres de moros,
mercedaris.
Església no ha penetrat profundament en imaginari popular: es fan festes paganes, es
balla i canta dins l’església, cavallets, mulasses, supersticions, medicina popular:
remeieres, curanderos, trementinaires
Maria, la Verge, la mare de Jesús, O no? Maria, esposa de Jesús. Maria Magdalena,
el Sant Graal. Maria, la Mare Terra, la lluita entre el mascle i la femella. El
cristianisme, des de Sant Pau, imposa el mascle, Jesucrist, la dona és secundària,
però l’inconscient col·lectiu no ho veu així i manté els seus cultes a la mare terra, a
Isis. Les verges negres i les verges blanques L’església es veu obligada a admetre el
culte a la marededéu, Maria té la força
Verges negres: una cova, Montserrat, , Sant Miquel de Cuixà, Sant Pere de Rodes,
la del Tura d’Olot, la Verge del Coll d’Ares a Camprodon, la de Sant Martí del
Canigó, la de Solsona.
Verges blanques: un bou que llaura

