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El filòsof Emilio Lledó, premi  
Princesa d’Astúries d’humanitats
El filòsof i humanista Emilio Lledó (Se-
villa, 1927) ha sigut guardonat amb el 
premi Princesa d’Astúries de la comu-
nicació i les humanitats 2015, dotat 
amb 50.000 euros. Gran defensor de 
l’ensenyament de les humanitats, Lle-
dó ha sigut premiat pocs mesos després 

de guanyar el Premi de les Lletres Es-
panyoles. El premi reconeix la figura de 
Lledó com a “pensador de rellevància 
internacional i de trajectòria exemplar 
que fa seva la raó il·lustrada a través 
d’un diàleg que impulsa la convivència 
en llibertat i democràcia”, com ha des-

tacat el president del jurat, Víctor Gar-
cía de la Concha. La seva obra, fona-
mental per a la recuperació de la filoso-
fia grega a Espanya, es compon de més 
de 300 títols, com Filosofía y lenguaje 
(1971), El epicureísmo (1984) i Elogio de 
la infelicidad (2005).
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El risc marca el 
Ciutat Flamenco 2015

rins aliens al flamenc: Albert Que-
sada i Zoltán Vakulya. “Serà impro-
visació pura, perquè no es coneixen 
i tot just es trobaran dos minuts 
abans de començar. Els ballarins es 
llançaran a la piscina, perquè vénen 
de la dansa contemporània”, expli-
ca Casadesús. La improvisació tam-
bé serà la base de l’espectacle de la 
bailaora Ángeles Galandón i de Nu, 
de Pol Jiménez, un ballarí amb “car-
ta blanca”. “Les seves idees busquen 
trencar esquemes”, diu el director 
del Mercat.  

A més de dansa contemporània, 
Ciutat Flamenco ha incorporat 
dansa espanyola. És el cas de Dani-
el Doña amb A pie de calle i de Da-
niel Hernández amb Persona, “una 
experimentació molt seriosa des de 
la dansa espanyola i amb videoart”, 
apunta Casadesús.  

‘Bodas de sangre’ amb jazz 
El cantaor David Lagos, premiat 
l’any passat al Festival de Cante de 
las Minas de la Unión, portarà Ma-
de in Jerez, un homenatge a la seva 
ciutat. De Sevilla vindrà el pianista 
Dorantes per interpretar Flamenco 
a cordes amb el contrabaixista 
Renaud Garcia-Fons, el cantaor Sa-
lao i la formació Cordes del Món. La 
cloenda la protagonitzarà la nova 
versió de Bodas de sangre que ha fet 
Enric Palomar, confluència de jazz 
i flamenc amb Pere Martínez, Eva 
Fernández i l’Original Jazz Orches-
tra del Taller de Músics. A partir de 
l’obra de Federico García Lorca, Pa-
lomar ha imaginat un espectacle 
amb una vintena d’artistes a l’esce-
nari, incloses les bailaores Maxime 
Iannarelli i Belén Cabanes.e+

Juan Carlos Lérida comparteix amb el cantaor Niño de Elche 
l’espectacle Al cante. MERCAT DE LES FLORS

El festival programa Belén Amaya,  
Niño de Elche, Dorantes i ‘Bodas de sangre’ 

El risc i la investigació formen 
part de l’ADN del festival Ciutat 
Flamenco, que celebrarà la 22a 
edició al Mercat de les Flors del 21 
al 24 de maig. Però no es tracta 
d’una experimentació de cara a la 
galeria, sinó d’una manera d’ei-
xamplar les fronteres del llen-
guatge flamenc. Es tracta d’oferir 
“coses inesperades més enllà del 
cànon i la tradició”, com diu Fran-
cesc Casadesús, director de Mer-
cat de les Flors, “un espai públic 
per al risc i l’experimentació”.  

El festival, organitzat pel Mer-
cat i el Taller de Músics, promou 
trobades que després tenen re-
corregut més enllà, i a més porta 
a Barcelona espectacles únics, 
com Los invitados, el projecte de 
la bailaora Belén Maya que té 
col·laboradors diferents en cada 
ciutat. Aquí, a més de la seva 
companyia, l’acompanyaran la 
bailaora Patricia Guerrero i els 
cantaores José Valencia, Tomás 
de Perrate i José Anillo.  

Juan Carlos Lérida, assessor 
coreogràfic de Maya a Los invita-
dos, també passarà pel festival. Hi 
presentarà la segona part d’una 
trilogia dedicada als tres ele-
ments del llenguatge flamenc, 
aquest cop centrada en el cante. 
Lérida comptarà amb la compli-
citat d’un altre renovador, el can-
taor Niño de Elche (que al juny 
serà al Sónar). També serà agosa-
rat l’experiment del cantaor Sa-
lao, que improvisarà amb balla-
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Com i quan va descobrir l’obra de Sennett? Què 
és el que li sembla més interessant? 
El primer llibre que vaig llegir d’ell, i d’això ja fa molts 
anys, va ser La corrosión del carácter (Anagrama). 
Em va entusiasmar com d’una manera clara i ame-
na analitza la nostra actualitat des del procés del 
desenvolupament de la nostra cultura. Em va fer re-
flexionar molt, i des de llavors he anat llegint tot el 
que he trobat d’ell.  
 
Quins lligams hi troba amb l’arquitectura? 
Considero essencial en la formació de qualsevol ar-
quitecte el seu gran llibre Carne y piedra (Alianza), 
una reflexió sobre l’espai públic en la nostra cultura 
occidental. 
 
Què li sembla la seva reivindicació de la menta-
litat de l’artesà, d’algú que fa la feina pel gust de 
fer-la bé? S’hi sent identificada? 
Amb el llibre El artesano (Anagrama) es va fer re-
alment conegut al nostre país però la seva reflexió 
sobre el comportament d’una societat és patent en 
totes les seves obres. La seva bibliografia és d’una 
coherència aclaparadora. M’identifico totalment 
amb el seu pensament. Suposo que queda clar que 
en sóc una fan absoluta.  
 
Sennett diu: “Espero viure prou per veure el 
sistema col·lapsar-se”. Què en pensa del seu 
compromès posicionament d’esquerres? 
Em sembla que, a hores d’ara, manifestar el desig 
que canviï un sistema que, te’l miris per on te’l miris, 
està demostrat que no funciona, no és ser d’esquer-
res o de dretes, és simplement ser un humà amb hu-
manitat. Una humanitat entesa com a capacitat 
d’empatia i pensament crític.e 

“La bibliografia de 
Sennett és d’una 

coherència aclaparadora”

Carme Pinós
ARQUITECTA 

ARA ❊ BARCELONA 
  

‘Breus’ 
del CCCB 

La segona entrega 
de la col·lecció serà  

‘L’artesà’, de Richard 
Sennett, el 23 i el 

24 de maig, per  
6 euros 

L’ARA inicia una nova col·lecció dedicada al pen-
sament. Hem seleccionat deu assajos de la sèrie 
Breus del CCCB escrits per deu noms propis in-
ternacionals –com Claudio Magris, Marina Gar-
cés, Richard Sennett, Martha C. Nussbaum, etc.– 
que ens ajudaran a entendre millor el món.


