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No heu tingut temps de consultar el Facebook d’Interacció [2] en els últims dies?
Aquí teniu el recull dels continguts que hem anat publicant al llarg de la setmana. Si us interessa algun article
només cal que entreu al nostre perfil [2] i el llegiu.
Cinc tòpics sobre la lectura
«Llegir ensenya a llegir. En general, diria que sí, però he conegut devoradors de llibres que treuen ben poc profit
del que llegeixen. De la mateixa manera que no tothom escriu igual de bé, també hi ha grans diferències en la
qualitat de la lectura» Albert Pla Nualart
Entrevista a Jorge Wagensberg
«¿Por qué los museos de arte no explican que la pintura consiste en la representación de una escena
tridimensional en una superficie bidimensional? ¿Y por qué los museos de ciencias no utilizan modelos narrativos
para hablar de física cuántica?» Jorge Wagensberg
El futur (i el passat) del CoNCA
«El procés de creació del CONCA és un exemple de com la política cultural pot elevar els problemes sectorials i
professionals a categoria de problemes públics. Més que la democratització del procés de polítiques, els canvis en
política cultural poden reproduir la distància entre el que s’acostuma a anomenar com a sector cultural i la resta de
la societat. En definitiva, poden reproduir els qüestionaments sobre el valor públic de les polítiques culturals»
Nicolás Barbieri
Silicon Valley contracta filòsofs perquè ensenyin als treballadors a qüestionar-s’ho tot
«Els filòsofs arribem per gestionar tota la porqueria dels negocis i evitar que torni a aparèixer» Andrew Taggart
Le Pen vs Macron: duelo cultural
«En definitiva, la cultura que pretenden Macron y Le Pen apenas tiene coincidencia más allá de pilares básicos
que existen en el país desde hace décadas, como mínimo. En el votante está la libertad de elegir.» Paula Corroto
Crònica del primer debat del cicle ‘Cultura en transformació’
La Farinera del Clot va acollir dimarts 25 d'abril el primer dels quatre debats del nou cicle 'Cultura en transformació'
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que l'APGCC organitza. Judit Font i Nicolás Barbieri, moderats per Jordi Baltà, van debatre sobre Cultura i agents
públics.
La literatura no serveix per a res
«Hi ha gent que busca llibres que facin que els nens mengin verdures, que no tinguin malsons, que acabin els
deures... I sabeu què? Els troben. Aquests llibres existeixen. En podríem dir autoajuda infantil, i és l’escalafó més
baix del sector editorial.» Tina Vallès
Inicieu sessió [3] o registreu-vos [4] per a enviar comentaris
Etiquetes: ciència
Etiquetes: museus
Etiquetes: filosofia
Etiquetes: Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (Catalunya)
Etiquetes: lectura
Etiquetes: literatura
Etiquetes: llibreries
Etiquetes: política
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