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La columna
del
xafarder
17 juny 2012 

Ep! Diu que al 91.2 de
la FM de Barcelona
està emetent Europa
Plus, una emissora
russa... 
_ _ _ 
16 de juny 2012 

He anat a comprar el
diari a les rambles i
quina sorpresa quan
veig que el client del
davant és Raimon. El
cantant està fent
broma amb els
quiosquers. Se'n
porta el diari com
dient, 'a veure avui
què ens explica...' 
_ _ _ 
15 de juny 2012 
Sopo al Guinardó, a
la terrassa de casa
d'un amic. A tota la
ciutat fa calor però al
Guinardó passa un
airet fresc que
s'agraeix molt. En
aquesta terrassa
sempre hi passa un
airet que va com de
mar a muntanya i s'hi
està molt bé! 
_ _ _ 
Jo és que necessito
una mica de frescor.
A l'estiu o piscina, o
mar, o aire
condicionat o corrent
d'aire. 
_ _ _ 

Lluís Duch al @CCCB: “El
consumidor ha substituït el
ciutadà”
dimarts , 20/12/2011 | Espiritualitat, Espiritualitat i religió, Referents, Tendències

Avui no era un dia qualsevol per assistir a un acte al CCCB. D’una banda
perquè el ponent era el monjo de Montserrat Lluís Duch, que a poc a poc
s’està convertint en un dels referents de pensament del país, substituïnt
els que han anat morint com Raimon Pàniker. Segur que anirà sent
d’aquelles persones de qui cada cop sentirem més a parlar.

I d’altra banda perquè l’actualitat ha fet coincidir l’acte amb la notícia que
Marçal Sintes serà el nou president del CCCB, en substitució de qui
sempre l’ha dirigit i impulsat, des de fa vint anys, Josep Ramoneda. Que
precisament presentava l’acte.

Jo he arribat més aviat cap al final, just a temps de sentir les conclusions
i sobretot la conversa amb el public. En un determinat moment del debat
final Duch ha respost una pregunta parlant del consumisme, és el vídeo i
el text que he triat per aquest post:

Benvinguts a www.guillemcarbonell.cat
Cròniques i ecos de societat. Periodisme
ciutadà. Un relat dels nostres temps.

La Vinya dels artistes 2012
…
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Lloll Bertran canta
“Remena nena” al Fem
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En canvi, suporto bé
les condicions de
l'hivern, millor que les
de ple estiu. 
_ _ _ 

Per exemple, entro
en un metro de la línia
groga. Quin 'tufillo', a
l'estiu, als vagons
plens i poc
refrigerats com
aquest.. 
_ _ _ 
Veig el professor
Gonzalo Bernardos
sortint de la
Universitat. M'agrada
trobar pel carrer gent
que segueixo pels
mitjans. Són una mica
com de la família.
Després
s'equivoquen o no,
però els seus intents
d'analitzar la difícil
realitat m'ajuden a
intentar entendre què
està passant. 
_ _ _ 
14 de juny 2012 

Fins ara Narcís Serra
havia passat de
puntetes per tot el
tema de la crisi de les
caixes i en concret
de Caixa Catalunya /
Catalunya Caixa de
què va ser president.
Sembla que la cosa
està canviant. Primer
va ser l'entrevista al
programa de Josep
Cuní, on pel que
m'han explicat va fer-
se com el despistat
amb arguments tipus:
"Jo ja ho deia però no
em feien cas!" Però
qui està apretant més
és Manel Fuentes a
Catalunya Ràdio. 

_ _ _ 

En mèrit de Fuentes
s'ha de dir que, en
general, és dels que
més està insistint en
la cerca de
resonsables de la
crisi dels bancs i en
que se'ls porti a la
justícia. Hi està
insistint molt des del
primer dia. 
_ _ _ 
8 de juny 2012 

Carai, diu que els d'El
Corte Inglés han
assumit que el seu
súper era molt car i
abaixen un 20% els
preus! Es veu que no
han pogut resistir la
pressió de
Mercadona... 
_ _ _ 
Vaig sentir Germà Bel
fa uns dies a la
tertúlia crec que de
Catalunya Ràdio dient
que torna a escoltar
ràdios estrangeres
per saber què es diu
de (i què passa a)
Espanya... Jo també
ho faig... 
_ _ _ 
6 de juny del 2012 

El teòleg Francesc
Torralba parla avui a
El Punt-AVUI de
"saturació de
missatges negatius",
diu: "La saturació de
missatges negatius 
té un efecte
desastrós 
en el subconscient, 
ja que el ciutadà creu
que no hi ha res a
fer". És que és un
bombardeig constant,

Twitter
Follow Follow @gcarbonell@gcarbonell

Últimes
entrades
Aquest blog se’n va
de vacances. Bon
estiu a tothom!

Tres hores non-
stop
d’Ateneuesfera

Ha mort el teòleg
Joan Llopis, que va
participar en les
comissions del
Concili Vaticà II

10 reflexions de
final de curs

Entrada anterior Entrada següent

“Les tres estructures d’acollida clàssiques, família, ciutat i religió, en
termes generals no estan mereixent confiança sinó desconfiança. I en
canvi l’estructura d’acollida que mereix confiança (actualment) són els
mitjans. I a més, el consumisme té una importància decisiva en els
llenguatges de la nostra societat. Les gramàtiques del consumisme
d’alguna forma estan infectant les formes de relació dels éssers humans.
Hi ha una certa reducció de la relacionalitat humana al consum. Com diu
l’autor: “En les nostres societats el consumidor ha substituït el ciutadà”.
És una apreciació molt real, amb unes conseqüències que no sabem on
pot arribar. I això es reflexa en les dificultats a l’educació…”

Etiquetes: consumisme, Espiritualitat, lluis duch
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Sitges des del
Dolce

El carrer del Pecat
de Sitges

Vist i no vist: Ja
han ha desmuntat
l’estructura del
#Sónar davant del
Macba!

Sant Joan 2012 /
Ja han muntat la
caseta de petards
als Jardinets i les
coques estan a
punt a la
pastisseria Baixas

Tendències /
Crònica del còctel
inaugural del
Sitges Fashion
Weekend al ‘Dolce
Sitges’

Pintades / Pastís
d’aniversari, a la
calçada a prop del
cinema Renoir
(Floridablanca)

Les 9 diferències
entre periodisme
‘professional’ i
‘ciutadà’ segons
David Klatell

David Klatell, de la
Columbia
University, al
Caixaforum: “La
crisi econòmica és
bona per al
periodisme”

El periodista
Carlos Nadal,
recordat i
homenatjat a
l’Ateneu Barcelonè
s

“Internet para
periodistas” de
Sílvia Cobo, ja a les
llibreries. Es
presentarà dilluns
25 de juny a
l’Ateneu Barcelonè
s

Art, cultura del vi i
sensacions d’estiu
a la 3a edició de ‘La
vinya dels artistes’

Fina Gener Baye en Rafael Nadal,
periodista: “Els meus pares van avantposar
la llibertat dels seus 12 fills a les seves
conviccions”

Marta de Luna en Tres hores non-stop
d’Ateneuesfera

Marta en Aquest blog se’n va de vacances.
Bon estiu a tothom!

Neus en Tres hores non-stop
d’Ateneuesfera

Daniel Vidal en Tres hores non-stop
d’Ateneuesfera

Miquel Saumell en Tres hores non-stop
d’Ateneuesfera

Víctor Pàmies i Riudor en Tres hores non-
stop d’Ateneuesfera

Enric H. March en Aquest blog se’n va de
vacances. Bon estiu a tothom!

Clara Brotons i Cuixart en Un lector
informa: “Han tret paviment hidràulic de
l’edifici modernista de Provença 209″

toni v en Urbanisme / A Vallcarca
enderroquen les casetes expropiades per
convertir l’avinguda en un boulevard

Guillem Carbonell en Aquest blog se’n va
de vacances. Bon estiu a tothom!

L'apuntador en Aquest blog se’n va de
vacances. Bon estiu a tothom!

Guillem Carbonell en Aquest blog se’n va
de vacances. Bon estiu a tothom!

Josep Maria Sarri en Aquest blog se’n va de
vacances. Bon estiu a tothom!
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A Montblanc sí
que hi ha lavabos
públics

Lloll Bertran canta
el “Remena nena”
al Fem Paral·lel
2012

Tertúlia de Josep
Maria Pou, Lloll
Bertran, Joan
Pera, Amparo
Moreno i Merche
Mar al
#FemParalel2012

Amparo Moreno
canta “Nada de
verduras” al Fem
Paral·lel 2012

Estiu a Sitges i fred
a la Cerdanya
(Cròniques de la
Ribera-Eco de
Sitges)

Pepe Ribas al
Cercle de #Gràcia:
“En l’era de la
informació la
desinformació és
absoluta”

L’ou com balla ha
tornat al Jardí
Romàntic de
l’Ateneu Barcelonè
s

Els bombers
retiren un fanal
que s’estava
partint en dos als
Jardinets de
Gràcia

L’Arxiprestat de
Gràcia inunda les
motos amb uns
‘flyers’ que animen
a “adorar
l’eucaristia”

El pintor Javier
Váquez exposa les
seves pintures de
masses a la Sala
Parés

Xavier Verdaguer,
emprenedor, a
@8aldia : “Estem
en una espiral de
negativitat en què
sembla que està en
crisi fins i tot qui
no ho està”

Expo i
conferències en
homenatge a

Follow this blog
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