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El pensament
i la vida
Seminari a càrrec
de Josep Maria Esquirol

Josep M. Esquirol és filòsof i professor de la 
Universitat de Barcelona. Els seus camps d’estudi 
principals són el pensament polític i la filosofia 
contemporània. Els darrers anys ha estat treballant 
en una filosofia de la proximitat, que s’editarà pro-
perament. Els últims llibres que ha publicat són 
Uno mismo y los otros (Herder), El respirar dels dies 
(Paidós), Los filósofos contemporáneos y la técnica 
(Gedisa) i El respeto o la mirada atenta (Gedisa).

Aquest curs s’articula a partir d’algunes de les 
accions més rellevants de la vida: curar, formar, 
resistir i pensar. Tenir cura de nosaltres mateixos 
i dels altres pressuposa la vulnerabilitat de la vida. 
Vulnerabilitat de la fermesa i de l’harmonia? 
Formar pressuposa que ens podem perdre, o que 
podem ser més. Però, en quin sentit podem ser 
més? Resistir pressuposa que la vida no sols ha 
de ser projecció, sinó també empara davant de les 
forces disgregatives de tota mena. De quina manera 
l’existència esdevé resistència? I, finalment, què 
vol dir pensar? Per què el pensament és, alhora, 
una excel·lència, una maledicció i una responsabili-
tat? Amb aquests interrogants, el curs aspira a ser 
una reflexió sobre el sentit de la vida alhora que 
un diàleg amb la filosofia contemporània.

Dilluns
05.05.14 
Curar: 
de la medicina a la filosofia

12.05.14
Formar:
del secret de la forma, 
o el problema de l’educació

19.05.14
Resistir:
de quina manera es pot tenir present

26.05.14
Pensar:
de l’eternitat a la companyia

L’hora del pati, Joaquim Pintó

Les sessions tindran lloc els dilluns de 19 a 20.30 h
al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, 
Montalegre, 5.

L’Institut estendrà un diploma d’assistència a totes les 
persones matriculades en aquest seminari. 

L’Institut es reserva el dret de canviar qualsevol 
aspecte particular d’aquest programa si les 
circumstàncies l’hi obliguen.

Preu
40 €
Estudiants, pensionistes i Amics del CCCB: 30 €
Places limitades

Informació i matrícules
Institut d’Humanitats
Telèfon: 93 412 21 74
www.cccb.org/institut_humanitats
cursos@cccb.org


