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El CoNCA empeny  
el Mercat de les Flors  
a expandir-se enfora 

AVALUACIÓ ESTRATÈGICA

El Consell Nacional de la Cultura i de les Arts va pre-
sentar ahir una nova avaluació estratègica d’un 

equipament nacional, el Mercat de les Flors. Es tracta 
d’una descripció de fortaleses i febleses de la institu-
ció referència en dansa a Catalunya. Un dels principals 
reptes que ha posat sobre la taula és que el Mercat sur-
ti de les seves parets i no només connecti amb altres 
teatres per treure rendiment als espectacles de gran 
format sinó sobretot que lideri una xarxa territorial. 
L’ús de les xarxes socials per atreure més públic –en es-
pecial se subratllen els programes escolars i els turis-
tes– i de la web com a espai de treball dels creadors són 
altres recomanacions del CoNCA. En canvi, la projecció 
internacional i la capacitat del centre que dirigeix Fran-
cesc Casadesús per atreure recursos europeus són dos 
dels seus punts forts, entre d’altres. 

El president del CoNCA va insistir que aquestes anà-
lisis ni són una “auditoria comptable” ni tenen “esperit 
fiscalitzador”, sinó que s’elaboren des de la “complicitat”. 
No es tracta de buscar les pessigolles sinó, al contrari, de 
servir per prestigiar les institucions i mostrar la feina so-
cial i educativa que fan. És difícil, per tant, que el resul-
tat de l’avaluació sorprengui els mateixos centres, per-
què són els que dosifiquen la informació als tècnics del 
CoNCA, en reunions que han dut a terme durant un any 
i mig. Tanmateix, el Mercat reconeixia ahir la utilitat de 
la “mirada externa” i dels “indicadors” objectivables que 
el Consell ha plantejat per aplicar a totes les institucions 
i poder-ne fer seguiment. La pròxima a passar revista se-
rà L’Auditori, i després vindran la Filmoteca, el Macba, 
el Teatre Fortuny de Reus i la Biblioteca de Catalunya.
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El cosmopolitisme,  
un ideal possible i necessari 

nificat de cosmopolitisme amb tres 
preceptes: suposa pensar-nos com 
a conciutadans encara que no tin-
guem un govern únic; preocupar-
nos de tots els nostres congèneres, 
siguin de dins o fora de la nostra so-
cietat, i saber treure profit d’altres 
parts del món, d’idees dels que són 
diferents a nosaltres. Appiah ho re-
sumeix com a “universalitat més di-
ferència”. “Els cosmopolites tenen 
dos enemics: els que neguen la legi-
timitat de la universalitat i els que 
neguen la diferència”. La tolerància 
n’és condició sine qua non.  

“El cosmopolitisme modern va 
créixer alhora que el nacionalisme, 
però no com la seva alternativa sinó 
com el complement. Perquè en la se-
va essència hi ha el valor de les dife-

rents maneres humanes de viu-
re”, explica el filòsof. Cadascú pot 
viure com vulgui i fins i tot l’hem 
de deixar viure d’una manera que 
creiem equivocada mentre no fa-
ci mal a ningú. “És important que 
els humans visquin segons nor-
mes en les quals creuen. Al con-
trari, no estic fent que les seves vi-
des siguin millors”, reflexiona Ap-
piah. El cosmopolita vol que tot-
hom tingui el que ell desitja, sense 
imposar-ho. Al capdavall, potser 
no té raó. Acceptem-ho: som fal·li-
bles. Ara, quan les “interconnexi-
ons globals fan que puguem afec-
tar-nos realment els uns als al-
tres”, és quan “necessitem de ve-
ritat un esperit cosmopolita”, 
conclou.e

L’ARA ofereix l’assaig del filòsof Kwame Anthony Appiah

Kwame Anthony Appiah és autor d’El meu cosmopolitisme. APPIAH.NET

PENSAMENT

“Recordeu sempre que sou ciuta-
dans del món”, va deixar dit en el 
seu testament espiritual el pare de 
Kwame Anthony Appiah. Va dir-ho 
amb aquestes paraules: ciutadà 
del món. És a dir, cosmopolita 
(kosmou polites, en grec). 
Aquest és l’origen literal 
d’una paraula que po-
ques vegades s’entén bé i 
és desxifrat en tota la se-
va profunditat. D’això se 
n’ocupa precisament Ap-
piah a El meu cosmopoli-
tisme, l’assaig de la col·lecció 
Breus del CCCB que es pot tro-
bar a partir d’avui amb l’ARA. Te-
nir clar l’ideal filosòfic del “ciutadà 
del món” és molt útil “quan avui ens 
confrontem amb conflictes causats 
per les identitats religioses, ètni-
ques, racials i nacionals arreu del 
món”, explica el pensador.  

Un podria imaginar que Kwame 
Anthony Appiah du inscrit el cosmo-
politisme a l’ADN. És fill de pare gha-
nès i mare anglesa, fruit d’un matri-
moni mixt dels anys 50, una època en 
què això era gairebé excèntric. De pa-
re metodista i mare anglicana, va ser 
batejat a l’església del pare i educat 
a l’Àfrica en una escola de la religió de 
la mare. I va acabar estudiant filoso-
fia a Cambridge i fent de professor a 
les millors universitats del món, ara 
a Princeton. 

Però el que determina el cosmo-
politisme no és la sang, sinó els fets 
i les paraules. Appiah defineix el sig-
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ARA_BARCELONA. Puntual i amb el 
públic dret, Raphael va sortir ahir 
al vespre a l’escenari del Festival 
Jardins de Pedralbes al ritme de 
Yo soy aquél. El concert va ser un 

llarg repàs als seus temes més po-
pulars. “Fins que vostès vulguin”, 
va avisar en treure’s l’americana 
només mitja hora després de l’ini-
ci de l’actuació, que s’havia ajornat 

per la pluja (unes 400 persones 
se’n van desdir). Provocación, Mi 
gran noche, Despertar al amor i 
himnes com Escándalo van sonar 
en un setlist previst de 32 cançons.

Un Raphael per a fans als Jardins de Pedralbes 

 
Col·lecció de 
pensament 

El nou volum de la 
col·lecció ‘Breus’ es pot 
trobar amb l’ARA fins 

al 27 de juny per 
5,30 euros  

 


