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El prestigiós antropòleg, teòleg i monjo
de l’abadia de Montserrat explica al
CCCB com s’ha banalitzat la paraula
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Nit de Nadal
i poc freda.

ES PODRIA DIR que tinc dues vides, depe- bi el moment d’anar al Centre de Cultura
nent de si estic a Barcelona o al monestir. A Contemporània de Barcelona (CCCB). La
Barcelona em llevo més tard, cap a les set o meva conferència, que porta per títol La baun quart de vuit, perquè sóc de naturalesa nalització de la paraula, és a les set, però ardormilega i allà aprofito per descansar una ribaré al CCCB cap a dos quarts de cinc permica més, perquè sempre vaig curt de son. què tinc programades algunes entrevistes.
En realitat no són dues vides, sinó dues ma- M’agradaria que la conferència fos acompaneres diferents d’organyada al final d’un diàleg
nitzar-me el temps. Al
amb el públic. Parlaré de
monestir tot té un ritme “Tinc dues maneres d’organitzar- la crisi que patim actualfix i les coses sempre es me el temps, depenent de si estic ment en diversos àmbits
fan a les mateixes hores.
a partir d’un recordatori
a Barcelona o al monestir, on
A Barcelona tenim un pis
molt senzill, que l’home
tot té un ritme fix”
a la plaça Lesseps. Un cop
és un ésser de paraules –i
llevat, esmorzaré, resaré una estona i em po- per paraules entenc qualsevol forma d’exsaré a treballar fins a les dotze. A quarts d’una pressió, sentiments inclosos–. Quan acabi la
tinc una reunió de treball per preparar el conferència, o bé aniré a sopar al pis, o bé
proper semestre. Quan acabi la reunió, tor- prendré alguna cosa amb un company. Si faig
naré al pis i dinaré. Després de dinar, llegi- això últim, cap a les deu de la nit ja seré al pis
ré la premsa –un hàbit que també tinc quan i encara tindré temps de treballar dues horesóc a Montserrat–, i treballaré fins que arri- tes més abans d’anar-me’n al llit.
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IGNASI TORT Sóc de l’ARA perquè la proposta ve ava-
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lada per professionals de primera línia com en Carles Capdevila,
l’AlbertOmienToniSoler.Iperquèéselmillordiari queesfaaCatalunya! M’agrada la secció de ciència, els articles d’emprenedors
i també les anàlisis que Natàlia Arroyo fa del joc del Barça. Això sí:
hauríeu de fer menys cas del que diuen els polítics i fer més difusió d’articles de persones i associacions de Catalunya: notícies de
les ONGs, de les persones que se’n surten, dels emprenedors...

