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Llibres i música en temps de desassossec 

Sota aquest títol es recullen les aportacions de professores, professors i personal 
d’administració i serveis, coneixedors de la literatura, la filosofia, la història, l’art, 
l’antropologia i la música als quals el degà de la Facultat de Filosofia i Lletres, Dr. Joan 
Carbonell Manils, va convidar a col·laborar a fer més passadors els primers mesos de tribulació 
col·lectiva. Es tracta de suggeriments de lectures i melodies, eixides de moments semblants, o 
bé de reflexions personals sobre la situació. Aquesta va ser la forma com el professorat 
d’humanitats i ciències socials va empatitzar amb els companys de ciències de la salut i de 
ciències experimentals, que maldaven per acabar amb la pandèmia i, mentrestant, la van fer 
més suportable. 

Durant més de tres mesos, cinquanta persones del PDI i del PAS de la universitat van escriure 
més d’una seixantena de textos relacionats amb la situació que ens ha tocat viure. Són visions i 
reflexions des de perspectives diverses que han recorregut les xarxes socials de la Facultat 
(facebook, twitter i instagram) amb un impacte sostingut i creixent. 

Amb la lectura i la música el centre ha procurat pal·liar les hores estranyes i difícils d’un 
trimestre que la història marcarà amb majúscules. Per això volem deixar constància del nom 
de totes les persones que ens van ajudar a fer-ho possible: I. Alexandrescu, M. Amores, R. 
Arqués, M. Bausili, J. L. Betrán, J. Bonilla, J. Botella, A. Branchadell, F. Carbajo, J. Carbonell, E. 
Cassany, A. Cebollada, J. C. Cirera, M. Clua, J. Coral, F. Cortés, I. Fernández Terricabres, C. 
Ferrero, B. Ferrús, A. Fidora, C. Font, M. Freixas, G. Gan, M. Garganté, S. Giralt, T. Gutiérrez, J. 
A. Iglesias, J. Jaques, S. Martín, M. Martínez, E. Mendizábal, F. Morente, A. Mumbrú, A. Nieto-
Galán, M. Oller, J. Pàmies, A. Pèlachs, R. Piqué, G. Puigvert, R. Ripoll, X. Roqué, B. Sáez, M. 
Santirso, J. Sastre, C. Tabernero, X. Vall, J. Vallverdú, J. Vendrell, M. Ventura, F. Vilanova. 
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