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–¿Per què no hi ha més comunica-
ció entre les persones?
–La comunicació es basa en la con-
fiança, un altre dels dèficits del 
món actual.
–¿Ens han mentit massa?
–I hem mentit.
–¿Es recupera la confiança?
–Sí, a través dels que sí que se la 
mereixen, perquè entre les seves 
paraules i fets hi veiem coherèn-
cia. D’aquells exemples sorgiran 
imitadors i creixerà la confiança.
–¿També a l’Església, on la pede-
ràstia descoberta va rebentar el 
baròmetre de la desconfiança? 
¿Com es cus aquesta ferida?
–A l’església hi ha moltes persones 
anònimes que mereixen confian-
ça, però no interessen als mitjans. 
Són coherents entre el seu pensa-
ment i acció. El gran error ha sigut 
guardar silenci respecte dels que 
no ho van ser. Tapar-ho ha sigut 
destructor per a tothom. H

«La comunicació permet que 
ens posem a la pell de l’altre»

FRAGMENTA EDITORIAL

Lluís
Duch
Antropòleg i monjo 
de Montserrat

19.00
PRESENTACIÓ 
DE ‘RELIGIÓ I 
COMUNICACIÓ’. 
Auditori del CIC. Via 
Augusta, 205.

institucions com la família, l’escola 
i l’Església, mereixen més confiança 
avui dia. I són els mitjans de comuni-
cació. Només hem d’escoltar la gent: 
«Ho han dit a la tele, ho publica avui 
el diari...».
–Però el que es rep dels mitjans és 
informació, ¿com es transforma en 
comunicació?
–És necessari un receptor que se sen-
ti tocat per aquesta informació, que 
el mogui a fer alguna cosa, com diu 
El petit príncep, que creï vincles. Un 
dels grans dèficits de la nostra soci-
etat és la falta de vincles. En tots els 
nivells hi falta implicació, posar-se a 
la pell de l’altre.
–¿Què ho canvia això?
–La percepció de la pròpia vida. El 
sentit de l’existència en què el tu és 
un element indispensable per al pro-
pi jo. La comunicació implica que el 
dolor de l’altre m’afecta, per tant, és 
un antídot, un remei contra l’ego-
isme.

CARME ESCALES
BARCELONA

La comunicació com a eix trans-
missor de valors i principis i mo-
tor de canvi, així com les princi-
pals institucions que s’han ocu-
pat de comunicar al llarg de la 
història, han centrat durant 
anys la investigació de Lluís  
Duch, doctor en Antropologia i Te-
ologia i professor emèrit de la Fa-
cultat de Ciències de la Comuni-
cació de la Universitat Autònoma. 
¿En mans de qui estan avui aques-
tes transmissions estudiades per 
Duch? El seu llibre Religió i comu-
nicació (Fragmenta) ho aborda, 
des de l’àmbit religiós, però cap a 
tots els àmbits de la vida. 

–¿Què resol el seu treball?
–El llibre no és un catecisme ni un 
sermó, sinó una aproximació an-
tropològica sobre quines estruc-
tures d’acollida, com jo anomeno 

Telèfons
Urgències 112

Urgències mèdiques 061

Sanitat Respon 902.111.444

Creu Roja 93.300.65.65

Clínic 93.227.54.00

Sant Pau 93.291.91.91

Vall d’Hebron 93.274.60.00

Sant Joan de Déu 93.280.40.00

Mossos d’Esquadra 088

Guàrdia Urbana 092

Policia Nacional 091

Bombers-urgències 080

Inf. ciutadana 012

Inf. Renfe 902.320.320

Inf. aeroport 902.404.704

Inf. port 93.298.60.00

Ferrocarrils Gen. 93.205.15.15

TMB 93.318.70.74

Farmàcies
Telèfon 93.244.07.10

www.farmaceuticonline.com

Ajuda a la Carretera 91.742.72.13

Ràdio Taxi 93.303.30.33

Taxi Minusv. 93.420.80.88

Serv. Funerari BCN 902.076.902

Síndic de Greuges 900.124.124

Drets humans El pla Colòmbia II. 
Conflicte i drets humans, col·loqui 
en què intervenen David Bondia 
(director de l’Institut de Drets 
Humans), José Aristizábal (del 
col·lectiu Maloka), Anna Ayuso 
(investigadora del Cidob) i Xavier 
Badia (director de l’Oficina de 
Promoció de la Pau). Cidob. 
Elisabets, 12. A les 18.30 hores. 
Reserves: 93.552.60.17.

Legislació Al programa El cafè de 
les dones, tertúlia sobre La nova llei 
d’avortament respon a les necessitats 
de les noies joves? Centre Francesca 
Bonnemaison. Sant Pere més Baix, 7. 
19.00 hores.

EXPOSICIONS

Joves artistes Inauguració de 
Sense títol’10, exposició col·lectiva 
de treballs de l’última promoció de la 
Facultat de Belles Arts. Pau Gargallo, 
4. A les 18.00 hores.

Pintures La Fundació Medicina 
Solidària organitza l’exposició Art 
a Mongòlia amb l’Institut Català de 
Ciències Cardiovasculars. Pavelló del 
convent. Hospital de Sant Pau. Sant 
Antoni Maria Claret, 167. De 9.00 a 
18.00 hores.

HOMENATGES

Carles Barral L’ofici d’editar, de 
Carles Barral als nostres dies, cicle 
de conferències i debats en honor 
a l’editor. En la sessió d’avui hi 
participaran José Manuel Caballero 
Bonald, Anna Caballé, Lluís 
Izquierdo, Rosa Regàs i Carme 
Riera. Modera Jesús Fernández 
Palacios. CaixaForum. Avinguda de 
Ferrer i Guàrdia, 6. A les 19.00 hores. 
2 euros. Places limitades.

JORNADES

Arquitectura Projectes espanyols a 
la Xina. La Casa Àsia. Auditori Tagore. 
Diagonal, 373. 19.30 hores. Gratuït 
fins a completar l’aforament.

LLIBRES

Literatura gai i lèsbica Presentació 
d’Inmunología poética, de Moisés 
Agosto i de Los otros cuerpos, 
de José Luis Figueroa. Llibreria 
Bertrand. Rambla de Catalunya, 37. 
18.00 hores.

Bellaterra Salvador Cardús 
presenta el seu assaig El camí de la 
independència. Hi intervé Muriel 
Casals, presidenta d’Òmnium 
Cultural. Torre Vila-Puig. Campus de 
la UAB. 16.00 hores.

TALLERS

Literari De la paraula al text, a càrrec 
de l’escriptora Mercedes Abad. 
Escriptor convidat: Ramon Solsona. 
El Corte Inglés. Avinguda del Portal 
de l’Àngel, 19. 19.00 h. Inscripcions 
www.triviumgc.com

Tarragona

LECTURES

Torredembarra Comentaris de 
Memòries d’una geisha, d’Arhur 
Golden, per Federico Merino. 
Biblioteca Mestra Maria Antònia. 
Pompeu Fabra, 5. 19.00 hores.

Girona

CONFERÈNCIES

Puigcerdà Som el que mengem. El 
valor dels nutrients en l’alimentació, 
per Lluïsa Alsina. Club Caixa 
Catalunya. Pla del Fort, 7. 18.00 h.

MÚSICA

Concert Cesc Adroher & Toni 
Pujol. Jardins de la Mercè. Pujada de 
la Mercè, 12. 22.30 h. Gratuït.

Lleida

MÚSICA

Tradicional Actuació de la Banda 
Municipal de Lleida. Plaça de Sant 
Joan. 19.00 hores.

ESTIL

La firma menorquina de cal-
çat Pons Quintana proposa per a 
aquesta temporada uns cridaners 
mocassins que fusionen xarol i pell 
amb estampat de lleopard per cre-
ar una elegant combinació de tei-
xits i textures. Aquest funcional 

33 El preu d’aquest disseny de Pons Quintana és de 170 euros.

model de calçat està de rabiosa actu-
alitat, perquè per a aquesta tardor 
es porten peces i complements com 
ara sabates, botes i bosses impreses 
amb l’animal print, un corrent de 
moda que ja s’ha convertit en tot un 
clàssic. MIREYA ROCA

L’‘animal print’ no passa de moda


