
CONFERÈNCIA AMB CARLES SALAZAR, PIERRE-
YVES VANDEWEERD, SANDRA ANITUA 

I DÍDAC P. LAGARRIGA I PROJECCIÓ DE PEL·LÍCULA

Dissabte 15 d’octubre de 2022, 
de les 11.00 a les 13.30 h

Auditori Teresa Pàmies (Centre Cívic Urgell)

Ho organitza: Oficina d’Afers Religiosos
Jornada per reflexionar sobre les utopies i les regulacions que des de les diferents 
tradicions religioses i espirituals han parlat del cos individual i social. Les tecnologies 
religioses immaterials (com la meditació, els rituals o la pregària) i les tecnologies 
materials (transhumanisme) tenen un paper destacat en aquestes propostes utòpiques 
i normatives. Així, convidem a pensar sobre com s’expliquen avui —en un context 
fortament distòpic— i com dialoguen els sempre tensos i alhora inevitables anhels de 
transcendència i transgressió.

L’activitat s’integra en el programa +Biennal de la Biennal de pensament 2022. La sessió 
consistirà en una xerrada amb Carles Salazar, antropòleg de renom internacional, a 
més de la projecció de la pel·lícula ‘Les Dormants’ (que forma part dels Arxius d’OVNI 
- Observatori de Vídeo No Identificat) i la intervenció posterior del seu director, Pierre-
Yves Vandeweerd, acompanyada de Sandra Anitua, antropòloga especialitzada en 
surrealisme.  

+ BIENNAL

TRANSCENDIR, 
transgredir
LA TECNOLOGIA COM A MODELADORA 
D’UTOPIES I ESPIRITUALITATS



PARTICIPANTS
Carles Salazar. Catedràtic d’antropologia de la Universitat de Lleida, llicenciat en Dret 
i en Geografia i Història per la Universitat de Barcelona, i doctor en Antropologia Social 
per la Universitat de Cambridge. Les seves recerques s’han centrat principalment 
en l’antropologia de la família, de la sexualitat, de la religió i del coneixement. Autor 
d’Antropologia de las creences: religió, simbolisme, irracionalitat (Fragmenta, 2009).

Pierre-Yves Vandeweerd. Cineasta belga, director de la pel·lícula Les dormants. Les 
seves pel·lícules formen part del cinéma du réel i s’han rodat a diverses regions del 
món: Mauritània, el Sàhara Occidental, el Sudan, França, entre altres. La seva última 
pel·lícula Les éternels, va ser realitzada a Armènia i l’Alt Karabakh (Azerbaidjan). Els 
seus documentals reuneixen, mitjançant un gest cinematogràfic poètic, guerres i destins 
oblidats, els límits de la raó, la condició humana.

Sandra Anitua i Jorge. Llicenciada en Història de l’Art i en Antropologia Social per la 
Universitat de Barcelona (UB),forma part del Grup de Recerca en Místiques i Heterodòxies 
Religioses (GREMHER). És docent a la Univeristat Oberta de Catalunya (UOC) i és 
investigadora a la Universitat de Vic. Imparteix classes sobre antropologia religiosa, i 
també investiga sobre les relacions del surrealisme i la cultura popular.

MODERACIo DE LA TAULA
Dídac P. Lagarriga. Escriptor i editor. És autor de diverses publicacions de llibres d’assaig, 
poesia i novel·la sobre el món islàmic i el continent africà. Fundador de Oozebap, entitat 
dedicada a la difusió d’experiències i reflexions culturals, polítiques i espirituals en l’Àfrica 
i l’islam. Col·laborador habitual en premsa i col·loquis sobre qüestions relacionades amb 
la dimensió ecològica de l’islam i l’alimentació halal.

INSCRIPCIONS
Activitat gratuïta amb aforament limitat. Cal inscripció prèvia AQUÍ.
Les persones que necessiteu alguna mesura d’accessibilitat indiqueu-ho enviant un 
correu electrònic a activitatsoar@bcn.cat o trucant al 682 481 915 (de 9.00 a 14.00 h) 
abans del 7 d’octubre.

COM S HI ARRIBA
Centre Cívic Urgell. Auditori Teresa Pàmies. 
Carrer del Comte d’Urgell, 145
Metro: Urgell (L1), Hospital Clínic (L5)
Bus: 54, 59, N3, 109, H10, N12

MES INFORMACIO
barcelona.cat/oficina-afers-religiosos
activitatsoar@bcn.cat 
932 564 342 / 682 481 915 (de 9.00 a 14.00 h)

COMPARTEIX-HO
#OarBCN
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https://www.eternumevents.com/transcendir-transgredir/
https://ajuntament.barcelona.cat/oficina-afers-religiosos/ca
mailto:activitatsoar@bcn.cat

