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José Tolentino Mendonça i Francesc
Torralba obren la nova edició de
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Publicat 01/11/2017 14:46:52 CET

   BARCELONA, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

   L'escriptor José Tolentino Mendonça i el filòsof Francesc Torralba obren aquest
dijous la nova edició del cicle 'Diàlegs Pedralbes' que tindrà lloc a la sala d'actes del
Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes, a Barcelona, fins al mes de gener, amb
un programa dirigit i presentat pel mateix Francesc Torralba.

   En la primera d'aquestes activitats, que se celebrarà el 2 de novembre, tots dos
dialogaran sobre art i transcendència, segons ha informat l'Institut de Cultura de
Barcelona (ICUB) en un comunicat.

   Els propers diàlegs tindran lloc el dimarts 28 de novembre, quan intervindran les
escriptores Care Santos i Isabel-Clara Simó per conversar sobre conviure amb
l'absència, i el dijous 21 de desembre, el procurador general de l'ordre cistercenca
Lluc Torcal i el llicenciat en Geologia i doctor en Biologia Josep M. Mallarach
dialogaran sobre l'espiritualitat ecològica.

   Aquesta edició la tancarà el 25 de gener el director de la Biblioteca Nacional
d'Espanya, Lluís Racionero, i el director del Departament de Filosofia Teorética i
Pràctica de la Universitat de Barcelona, Antoni Prevosti, parlant de taoisme i
confucianisme.

   El cicle 'Diàlegs Pedralbes', que va començar a finals del 2012, és un punt de
trobada entre especialistes de diverses disciplines que proposen, a través del diàleg i
des de la pluralitat, una reflexió sobre el paper de l'espiritualitat i la interioritat en
diferents àmbits de la societat com la cultura, la naturalesa, la ciència i el món
empresarial.
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