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cultura

Diumenges de vermut
i jazz a L’Auditori

Obre l’aparador de la
cultura popular catalana

El Vermut Jazz torna a L’Auditori, cada diumenge, des de demà fins al 15 de juny. Seran
sis concerts gratuïts en un escenari a l’aire
lliure i taules al voltant perquè el públic pugui
fer el vermut durant les actuacions. Joan
Monné, Violetta Curry i Gabriel Amargant
són alguns dels noms del cartell d’aquest any.

Barcelona acull un any més la Festa Catalana amb l’objectiu d’ensenyar als estrangers
que visitin la ciutat mostres de cultura popular i tradicional catalanes. L’avinguda de la
Catedral s’omplirà cada dissabte des d’avui
fins al 30 d’agost d’actuacions a càrrec de colles castelleres, gegants i sardanistes.

Els
via molts coneixements obligatoris
pensadors més
per a la gent educada. “Ara pots ser
prestigiosos
un gran expert en un tema i un
A partir d’avui l’ARA i el complet ignorant en un altre”,
CCCB ofereixen conjun- afirma.
tament assajos breus
de 10 autors clau de
09
l’actualitat per
SOLIDARITAT
5,30 €

“La nostra societat és una
fàbrica de desconfiança”

La societat d’avui està més avesada a
la divisió, a la individualització i a la
privatització. “El més característic de
l’era de les revolucions és que funcionava com una gran fàbrica de solidaritat. Era l’època d’aixecar-se junts, de
l’interès comú, de la idea d’una bona
societat, d’un model de bona societat
–argumenta Bauman–. La nostra societat és una fàbrica de desconfiança
i competència. No tenim l’entorn social que necessita una revolució. Ens
cal trobar noves maneres de gestionar
aquesta situació caòtica”, defensa.
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ESPERANÇA
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L’ARA vol defensar que pensar és
extraordinàriament útil. Sobretot
en un món en crisi. Per aquest
motiu, vendrà una selecció d’assajos de 10 grans pensadors
contemporanis amb el diari.
S.M.
BARCELONA. “L’únic poder que
tenim sobre la felicitat és el de reconèixer-la quan arriba i acollir-la
quan la tenim al davant”, reflexiona
Pascal Bruckner (01) a La vida bona.
A Alain Touraine (02) li preocupa la crisi de la vida social: “La
ruptura entre l’economia i la
resta de la vida social és una
amenaça”, escriu a Globalització econòmica i fragmentació social. Tzvetan
Todorov és molt crític
amb un nou mur, l’antiimmigrants: “És la reacció
dels rics contra les conseqüències que la mundialització ha tingut per als pobres”,
diu a Murs caiguts, murs erigits.
Eva Illouz (03) parla dels efectes
del capitalisme en la vida privada: “Avui som més racionals
que mai i hem passat de ser encantats per l’amor a estar desencantats”, argumenta a
L’amor, la raó, la ironia.
Bruckner, Touraine, Todorov i Illouz són tan sols alguns
dels deu pensadors contemporanis que podrà llegir el lector de
l’ARA a partir d’avui. Fins al 12 de juliol, per 5,30 euros, l’ARA vendrà una
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“Si hi ha un aspecte humà immortal
és precisament l’esperança. Així que
jo encara espero que la gent entri en
raó. Crec que la majoria ja ho estem
fent després del col·lapse del crèdit,
i que sabem que mantenir aquest nivell de consum no és sostenible”, afirma Bauman. Ell defensa que el canvi és possible: “És necessari canviar el
destí, però primer cal aturar el tren”,
diu. I afegeix: “Esteu condemnats... a
viure una època molt interessant. Espero que us arromangueu”, conclou
Bauman.e
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“Cal canviar el destí, però
primer cal aturar el tren”

L’ARA es qüestiona el món en què
vivim a través de 10 grans pensadors
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MIQUEL TAVERNA

selecció dels assajos breus
sobre qüestions concretes de deu grans pensadors contemporanis. Es tracta d’una
selecció de la
col·lecció Breus del
CCCB. Són deu
obres que recullen,
en format sintètic i
en versió bilingüe
(en català i en l’idioma original del conferenciant), ponències dels
cicles de conferències i simposis celebrats al CCCB. Són
reflexions d’autèntics referents a escala internacional, implacables observadors d’un món en canvi
permanent. Un dels màxims atractius de tots
aquests llibres és que,
lluny de ser discursos pessimistes o apocalíptics, tots
aquests pensadors contemporanis no es resignen, sinó
que proposen alternatives.
El primer llibre, La felicitat es fa, no es compra, de Zygmunt Bauman, es vendrà avui i
demà. El cap de setmana següent, 18 i 19
de maig, arribarà
l’obra Globalització
econòmica i fragmentació social, de Touraine. Després es vendrà La
vida bona, de Pascal
Bruckner.e

