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De Penitents a Desemparats

Joan E. Monclus /
David E. Monclus
En busca de
lovework
EMPRESA ACTIVA

El objetivo del lovework es crear un
ambiente laboral en que todos
los integrantes de la empresa se
sientan con fuerzas renovadas
para ir a trabajar. Trata de mejorar el terreno de las relaciones y
de regular la mezcla de odios y
amores que se producen a diario.

veritable

Q

ualsevol història està sempre estretament relacionada amb un
paisatge, una ambientació, una
escenografia... Posats a establir
comparacions, es tractaria de la
vestimenta que guarneix el cos. Això sense parlar de la importància que té l’espai
físic en el desenvolupament psicològic i
conductual de les persones. Estam lligats,
per tant, a les cases on hem viscut, als barris que ens han vist créixer, a les boleres i
els bars on hem jugat les primeres partides de futbolins i de cartes. Ricard Mirabete (Barcelona, 1971) i David Caño (Olot,

1980) han enfocat la lupa als
carrers del seuDifusión:
tragí habitual
23.362
per copsar el batec d’unes
històries tan íntimes com
col·lectives, que parteixen de la
pròpia vivència per traslladarnos a espais anímics i emotius
Ricard Mirabete /
que tots podem experimentar.
David Caño
De Penitents a
A De Penitents a Desemparats
Desemparats
(Tanit, 2014) els poetes ens
guien per un trajecte de carrers TANIT 2014
i places, d’esglésies, locals i cenque va
tres de Barcelona. Un recorregut protagouns ve
nitzat per tot un seguit d’anècdotes i epició per
sodis que, en ser retratats per la mirada
tantàn
dels poetes, representen part d’un modus
guen u
vivendi singular, un microcosmos al mig
conjun
de la gran ciutat, poblada d’éssers enigmàtics, ànimes taciturnes i esperits camatraves,

