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Puntual, meticulós i dòcil…

Gogol va captivar a Altafulla
20 febrer 2022
La tarda vespre d’aquest passat dijous, 17 de febrer, va ser
diferent a Altafulla. Pels seus carrers hi va vagarejar
tímidament Akaki Akákievich, un humil funcionari rus que
passaria del tot desapercebut si no fos perquè el va parir
l’escriptor Nicolai Gogol.

Un instant de la trobada feta a Les Bruixes per parlar de
Gogol i el seu conte.
L’Akaki va entrar, silenciosa i metòdicament, al restaurant
les Bruixes cap a les vuit del vespre. Amb el capot nou, ben
guarit del fred però desprotegit de possibles perills, va
ocupar l’espai central d’una sala plena de taules i cadires,
d’un públic atent i preparat per jutjar-lo a ell i a la seva

vida. I així, amb una copa de vi i la lectura recent del conte
de Gogol amb l’Akaki com a epicentre, va començar una nova
sessió de les trobades gastro literàries que organitza des de
fa temps el tallerista Pere Inglés.
Una vintena d’assistents, de totes les edats, van prendre part
aquesta relectura del conte “El capot” de Gogol que
protagonitza el personatge esmentat, l’Akaki. Com és habitual
en aquestes trobades que ja són un clàssic a Altafulla, els
lectors i lectores van dir la seva sobre l’obra i el seu
desenllaç, esquarterant el text amb intel·ligència i traientne tots els detalls que, sense una bona lectura, poden passar
desapercebuts.
La de Gogol era la tercera cita de les terceres trobades
gastro literàries Nestor Luján. Primer es va repassar un conte
de Truman Capote, després va ser el torn d’Edgar Allan Poe.
L’últim del cicle serà Stefan Zweig. Es fan sempre a un
restaurant i els assistents, que reben abans per correu el
conte per poder-lo llegir amb temps, paguen 15 euros que
inclouen una copa de vi, un plat del restaurant que acull
l’acte i la pròpia xerrada on l’aprenentatge i el gest de
compartir passen a un primer pla.
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Vine al nostre club!
Vols unir-te gratuïtament i gaudir de descomptes i premis?
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Informa't abans que els altres
Si vols estar al dia de tot el que publiquem en aquesta web,
apunta’t aquí. No fem spam...
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Resum Política de privacitat i protecció de dades
* RESPONSABLE: És el meu deure informar-lo que les dades de
caràcter personal que em proporcioni omplint el present
formulari seran tractades per Altafullenca de Comunicació
Integral s.l. com a responsable d’aquesta web.
* FINALITAT: l’enviament
d’altafulles.cat.
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* LEGITIMACIÓ: Consentiment de l’interessat.
* DESTINATARIS: Com a usuari i interessat li informo que les
dades que em facilita estaran ubicats en els servidors
d’Automatic (proveïdor del servei de susbcripcions
d’altafulles.cat). Veure política de privacitat d’Automatic..
* DRETS: Té dret, entre d’altres, a accedir, rectificar,
limitar i suprimir les seves dades. Pots obtenir informació
addicional i detallada sobre Protecció de Dades i consultar la
nostra política de privacitat en la nostra pàgina d’ Avís
legal.
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Envian’s un WhatsApp amb el teu nom, cognom i correu
electrònic i passaràs a formar part del club d’Altafulles.
És un Club gratuït i que comporta tenir accés a descomptes a
certs productes, accés a algunes activitats culturals i amb la
possibilitat de prendre part a sortejos per guanyar premis.
Som-hi

