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Gran Duch

Amelie, Macedònia, Els Catarres, Miquel Abras, Canimas, Pere
Tàpias, Poble que Canta, Josep Tero, Biel Majoral, Miquel Gil, Pi
de la Serra, Santi Arisa, Terratombats, Jaume Arnella, Carles
Belda, Joan Dausà i Els Tipus d'Interès, PulpoPop, The Gruixut's,
Brams, Kitsch.

12/10/11 02:00 - JOSEP MURGADES

Dimecres passat, just fa una setmana, a l'antic
Fòrum Vergés, ara seu de l'IDEC de la UPF, set de
la tarda. Una insòlitament nombrosa munió de gent
fent cua per assistir a una conferència: la
d'inauguració d'un cicle sobre El buit i el no-res,
que l'ens al·ludit d'educació continuada organitza
conjuntament amb la benemèrita Fundació Joan
Maragall. L'expectació palpable en l'ambient pot
venir donada per la temàtica i pel continent de
l'activitat, però sens dubte també per la personalitat
del ponent del dia.
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Més articles ...

Al qual, amb els seus joves setanta-cinc anys, sembla arribar-li per fi una merescuda reconeixença –ja més
enllà dels cercles estrictament professionals– per tota una vida d'estudi i d'aportació intel·lectual de primer
ordre.

Canvi de municipi
Tenim 1.853 municipis amb
continguts locals. Trieu-ne un:
Municipi...
Llista municipis

Anar-hi

Darrers municipis visitats:
Barcelona
Fés Barcelona/Nacional la pàgina d'entrada

Es tracta de Lluís Duch, recentment homenatjat amb una (per dir-ho en una llengua que li és cara)
Festschrift, a càrrec d'amics i col·laboradors, publicada per Fragmenta (de nom editorial tan litòticament
encertat com de catàleg ja a hores d'ara tan substantiu i estimulant).
Al llarg de la seva exposició amb motiu de l'avinentesa aquí reportada, Duch no diu res sobre què no hagi ja
reflexionat i escrit, però ho revifa ara des de l'oralitat.
L'ambigüitat de l'ésser humà, que no és ni bo ni dolent, sinó això: ambivalent. Indestriabilitat de la noció de
buit i de la noció de ple, ja tot al llarg de la història de la teologia.
I, semblantment, complementarietat indissoluble entre iconoclàstia i idolatria: només dos extrems de la
paradoxal condició humana, que, per emparaular la realitat fent-se-la seva i, doncs, convertint-la en
transmissible i transformable, necessita tant de la presència com de l'absència de la imatge, de la veu com
del silenci, de l'expressió tant a través del mite com a través del logos.
Hi ha preguntes del públic, després, que hi toquen. I les respostes de Duch, encara més. Quina festa!
Darrera actualització ( Dimecres, 12 d'octubre del 2011 02:00 )
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Escriure un comentari
Identificar-me. Si ja esteu registrats, abans d'enviar un comentari us heu d'identificar.
Registrar-me. Per opinar sobre aquesta notícia cal estar registrat.
Nota: Per aportar comentaris al web és indispensable donar-se d'alta en el registre del Grup Hermes i acceptar les
Normes de Participació. No s'admetran registres incomplets ni comentaris que vulnerin els drets i l'honorabilitat de les
persones.
El Grup Hermes no es responsabilitza dels comentaris fets pels usuaris ni els comparteix perquè enten que són
responsabilitat exclusivament seva. Per aquest motiu tots els comentaris es veuran signats amb el nom, els cognoms i la
població de llurs autors.
El Grup Hermes es reserva el dret de no publicar els comentaris que no s'ajustin a aquestes normes.
Si té problemes per fer comentaris comprovi les solucions als problemes més habituals a l'apartat corresponent a
l'ajuda.

Trobeu encertat que s’hagi indultat
Mourinho per ficar el dit a l’ull de
Vilanova?
Sí, és un mesura de gràcia com s’ha fet
altres anys
Sí, no n’hi havia per tant
No, cap agressió ha de quedar impune
No, i s’hauria d’ampliar la sanció
Vota
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Cinema a Barcelona

Quina pel·licula vols veure?
A quina sala de cinema vols anar?
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Joan Reig: “Crec que viuré sobradament la
independència del país”
11/07/12
02:00

GIRONA.
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Un estudi descriu que la crisi talla les ales als
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VALL DE BIANYA.

Més presó per a l'agressora de l'alcalde de Bianya
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