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MARQUES-MARCET
GUANYA EL SANT
JORDI DE CINEMA
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cultura

La segona pel·lícula de Carlos Marques-Marcet, Tierra
firme, va guanyar ahir el premi Sant Jordi de cinema
en la categoria de millor pel·lícula. En la d’opera prima
la guanyadora va ser Estiu 1993, de Carla Simón.

Els festivals Santiago a Mil i Santiago Off tenen accent
EL TEATRE
català: entre els artistes que hi participen des d’avui hi
CATALÀ
VIATJA A XILE ha Ada Vilaró, Art Republic, Cíclicus, Eléctrico 28,
Harinera, Joan Català i Sarruga Produccions.

PENSAMENT
03

L’any ideal per celebrar
l’obra de Raimon Panikkar

El filòsof defensava el diàleg intercultural i interreligiós
JORDI NOPCA
BARCELONA

01. La mostra sobre Kubrick reviurà La taronja mecànica. CCCB
02. L’escriptora Virginie Despentes participarà al Primera
Persona. JFP-GRASSET / CCCB 03. Cobertes de llibre, d’Antoni Tàpies,
serà a la mostra Llum negra. HEREUS D’ANTONI TÀPIES / CCCB

da a Barcelona, les pensadores feministes Donna Haraway i Judith
Butler, Michael Kimmelman, crític d’arquitectura del New York Times, i la reportera de guerra Carolin Emcke.

Fora de perill per l’IVA

El centre recorre la demanda
de l’IVA cultural
Per fer realitat la programació, el
centre comptarà amb un pressupost en la línia dels 10,3 milions de
l’any passat, tot i que Villatoro desitjaria que fos superior. “Sempre
hem pensat que és insuficient pel
que és el centre i pel que podria
ser”, diu el director. Pel que fa al balanç de públic de l’any passat, treu
importància a la davallada del 15%
que el centre va experimentar respecte al 2016, que obtenir la millor
xifra de públic de la seva història.
Els visitants van baixar de 457.394
a 385.000. Tot i així, assegura que
va ser un “molt bon any”. “La davallada de públic no ens fa feliços, però no és motiu d’inquietud, ho seria
si pensem que es deu a factors estructurals”, diu el director. Entre
els esdeveniments que van alterar
el ritme habitual de les visites hi ha
els atemptats del 17 d’agost i el Procés, i qüestions internes com el tancament del Mirador i les obres que
s’estan fent al pati. El director també posa en valor el públic de les itineràncies de les exposicions, que
suma prop de 200.0000 persones.
La programació d’aquest any estava amenaçada pel requeriment
de l’Agència Tributària de tornar
l’IVA cultural, però de moment el
centre està fora de perill: la Diputació cobreix els 330.0000 euros que
no els retornaran i han recorregut
el requeriment dels 200.000 euros
que els reclamen dels exercicis dels
anys 2015 i 2016.e

El concurs de la nova
direcció arrenca
aquesta setmana
La cúpula del CCCB canviarà
de dalt a baix en els pròxims
mesos: el director, Vicenç Villatoro, que va ser nomenat per
substituir Marçal Sintes el
2014, ja va anunciar que no es
presentaria al concurs per a la
direcció del centre –el seu contracte està prorrogat fins que
finalitzi el procés de selecció–,
i la cap d’exposicions, Rosa
Ferré, va guanyar el concurs
per dirigir el Matadero, a Madrid, i s’incorporarà al seu nou
càrrec l’1 de febrer. Està previst que el concurs per a la direcció es convoqui aquesta setmana, tot i que es va anunciar a
l’octubre. Un cop s’hagi resolt,
es convocarà el de cap d’exposicions. “Serà un any de canvis i
d’impàs des del punt de vista de
la programació”, diu Villatoro.
“Els relleus es produiran d’una
manera natural, sense que hi
hagi buits i amb la cadència
pròpia. Primer el de la direcció
i després el del cap d’exposicions”, subratlla. És així perquè
està previst que el nou responsable del centre formi part del
jurat per seleccionar la persona que liderarà les tasques de
programació. Pel que fa a la
marxa de Ferré, Villatoro li
agraeix la feina que ha fet durant més de cinc anys i es pren
com un “afalac” el fet que marxi del centre per assumir la direcció d’un centre cultural amb
la magnitud del Matadero.

“El missatge de Raimon Panikkar
no és només de saviesa: la seva obra
pretenia aconseguir una societat
més cohesionada”, comentava ahir
l’editor de Fragmenta, Ignasi Moreta, comissari de l’any dedicat a “un
dels pensadors catalans més importants, juntament amb Ramon Llull,
en el camp de la reflexió intercultural i interreligiosa”. Moreta estava
acompanyat de Laura Borràs –en un
dels seus últims actes com a directora de la Institució de les Lletres
Catalanes– i Lola López, comissionada d’Immigració, Interculturalitat i Diversitat, amb la voluntat de
mostrar la cooperació entre institucions per impulsar una sèrie d’activitats i publicacions en relació a Panikkar, que començaran a principis
de febrer en un acte al Saló de Cent
de l’Ajuntament de Barcelona i es
tancaran al Saló Sant Jordi, presidit
–si tot va bé– per un nou president
de la Generalitat.
“Com que encara parlem de
pressupostos prorrogats, de moment podem avançar que des del
departament de Cultura i la Institució de les Lletres Catalanes hi ha
una partida pressupostària de
100.000 euros destinada a Panikkar”, avançava Borràs. No és l’única efemèride literària que es commemorarà públicament aquest
any: al centenari del naixement del
filòsof cal sumar-hi els de Manuel
de Pedrolo, Maria Aurèlia Capmany i Montserrat Abelló, els cinquanta anys de la mort de Carles
Fages de Climent i els cinc-cents
cinquanta del traspàs de Joanot
Martorell. Entre les activitats programades hi ha un nou cicle de diàlegs al monestir de Pedralbes de-

Diners
El pressupost
previst per a
l’efemèride
és de
100.000
euros
Calma
Panikkar deia
que quan
l’altre no vol
dialogar l’únic
que es pot fer
és esperar

dicats exclusivament a l’autor,
una exposició a l’Espai Avinyó
que itinerarà per diverses biblioteques més endavant, una altra
mostra al Palau Robert –aquesta, a partir de l’octubre–, un concert de Jordi Savall, el record de
Panikkar en una nova edició de
la Nit de les Religions i conferències d’Ignasi Moreta, Jordi Pigem i Kalpana Dass, experta en
diàleg intercultural que va dirigir l’Institut de Montreal, al qual
el filòsof va estar molt vinculat.
Publicar els dietaris personals

També destaca un calendari atapeït de publicacions: arribaran
dos nous volums de l’opera omnia, publicada des del 2009 en
cinc llengües –en català se n’ocupa Fragmenta–, l’Ajuntament
publicarà una antologia de textos
del filòsof i Herder posarà en circulació L’aigua de la gota, “una
selecció de les parts més íntimes
i personals dels dietaris de Panikkar, que va mantenir des de la primera comunió fins poc abans de
la seva mort el 2010”, segons va
avançar l’editora Ángeles Alonso.
“El concepte de diàleg en Panikkar és fonamental, però no es
tracta d’un diàleg dialèctic, sinó
dialògic –comentava Moreta–.
Quan participem en una discussió no té sentit voler guanyar l’altre, sinó que hi hem d’anar amb
les mans obertes i la intenció
d’aprendre de l’altre”. En aquest
sentit, Moreta va assegurar que
el 2018 és l’“any ideal” per recordar el filòsof apel·lant al present
català: “Al Fòrum de les cultures
se li va preguntar: «Què hem de
fer quan l’altre no vol dialogar?».
Ell va respondre: «Esperar, esperar, esperar. Algun dia, l’altre
arribarà disposat al diàleg»”.e

Raimon Panikkar (Barcelona, 1918 - Tavertet, 2010) a casa seva. GENERALITAT DE CATALUNYA

