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Reflexions sobre cultura, educació i
humanitat a les jornades Interacció’18
Redacció

La cultura és el tret singular de l’espècie humana. Cal trencar les barreres que separen la
cultura de l’educació. Aquestes dues premisses han marcat les Jornades Interacció’18,
organitzades per la Diputació de Barcelona i celebrades durant tres dies de la primera quinzena
d’octubre al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB). La iniciativa, que fa més de 30
anys que se celebra, s’ha desenvolupat enguany sota el suggerent títol “Sobre la humanitat dels
humans”. Eulàlia Bosch, comissària d’Interacció’18, experta en filosofia i programes educatius
vinculats a les arts, ha pensat un fòrum en què hi prenguessin part professionals d’àmbits culturals
molt diversos per poder fer, segons les seves paraules, “una agenda de degustació que obre aspectes
diferents del saber”.

Amb una trentena de convidats i prop de 400 inscrits, les jornades han prioritzat el caràcter en
viu de les sessions i la capacitat de mestratge de tothom, entesa com a transmissió
d’experiències en les relacions humanes. A més, aquesta edició ha estat la primera en què els
àmbits de Cultura i Educació de la Diputació de Barcelona han sumat els seus esforços i bagatge per
demostrar, com afirma Eulàlia Bosch, que ”la cultura és l’expressió de la vida humana, i l’educació
és la vida eterna de la cultura”. Aquest tast inacabat d’experiències personals i creatives, inspirat en
la novel·la d’Italo Calvino ‘Si una nit d’hivern un viatger’, on cada capítol inicia una història nova, ha
pretès, segons Bosch, “explorar com el coneixement pot esdevenir saviesa” i que “tots els sabers es
trobin per respondre a la pregunta de com hem de viure”.

El ballarí Cesc Gelabert, la filòsofa Marina Garcés, l’historiador Josep Ramoneda, la il·lustradora
Carme Solé Vendrell, el director teatral Xavier Albertí o la lingüista Mary Ann Newman són algunes
de les personalitats que han explicat les seves experiències en directe, mentre que la companyia de
dansa Mal Pelo va protagonitzar l’espectacle inaugural ‘The Mountain, the Truth & the Paradise’,
interpretat en solitari pel ballarí, actor i director escènic Pep Ramis.

Viatgers, traductors i educadors
Interacció’18 s’ha desenvolupat en tres jornades, els dies 9, 10 i 11 d’octubre, coincidents amb tres
blocs temàtics. El primer, ‘La cultura com a guia de viatgers’, ha explorat l’aprenentatge en
sentit ampli com a forma d’adaptació a allò desconegut i ha comptat amb les intervencions de
Juan Luis Arsuaga, David Jou i Judit Carrera. En aquesta primera sessió, també hi ha hagut un espai
per al record del recentment desaparegut gestor cultural Eduard Miralles, creador de les jornades
Interacció, amb les paraules d’Esteve León i de Jordi Font.

La segona jornada s’ha dedicat a reflexionar sobre com ‘Fer de les experiències històries: la
memòria. La màgia de la traducció’, i ha abordat la revisió continuada dels coneixements
adquirits, la relació entre ciència i art, les migracions i com passar de l’experiència a la narració.
Xavier Albertí, Camille Decourtye, Joan Baixas, Marina Vegué, Cesc Gelabert, Emili Manzano, Jordi
Balló, Mary Ann Newman, Pilar Vázquez, Yudit Kiss, Pau Carratalà, Perico Pastor, Salvador Saura,
Alícia Gorina, Rita Marzoa i Ben Okri hi han aportat les seves vivències personals i creatives des dels
seus respectius àmbits professionals.

A l’últim, el tercer bloc ha abordat ‘Els camins de la docència: la humanitat dels humans. Del
plural al singular’, centrat en la presència de la comunitat en l’aprenentatge individual. Els
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convidats que han posat veu a aquests enunciats han estat Sunetra Gupta, Xavier Castañer, Jonás
Trueba, Josep Perelló, Itziar González, Josep Ramoneda, Marina Garcés, Maria Muñoz, Carme Solé
Vendrell i Claudio Cavalli.

Laboratoris descentralitzats per connectar experiències
Interacció’18 continua enguany més enllà de les jornades d’octubre amb l’oferta dels ‘Laboratoris
Transitar‘ que, entre el novembre del 2018 i l’abril del 2019, abordaran de manera pràctica la
relació entre els conceptes de cultura i d’educació en el territori. Els laboratoris s’organitzen de
forma descentralitzada i inclouen presentacions i rutes pel territori català, per tal
d’aproximar-nos a nous relats i connectar projectes i experiències transversals. Com si es
tractés d’un viatge, els laboratoris permeten desplaçar-se pels tres nuclis temàtics d’Interacció’18
posant en relació les idees amb les nostres pràctiques quotidianes.

També, amb l’objectiu de posar a l’abast de tothom els continguts de les jornades, les transcripcions
i les intervencions de tots els ponents enregistrades en vídeo estaran disponibles pròximament en
aquesta plataforma. I, a l’últim, abans de finals d’any, veurà la llum el monogràfic ‘Més enllà del
binomi cultura i educació’, format per un seguit d’articles centrats en aspectes relacionats amb la
cultura, l’educació i el món local des de mirades diverses. Aquest volum es podrà adquirir a la web
de la Llibreria de la Diputació de Barcelona.
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