
1.
L’abisme del no-res 
o l’allargada ombra del 
nihilisme.

2.
Senzillesa i profunditat 
de la vida. 
Elogi de la quotidianitat.

3.
El temps: 
ritme, irreversibilitat, 
do i finitud.

4.
¿L’oceà o el desert? 
Sobre la terra i sota el cel.

5.
L’essència del llenguatge 
o la primera paraula com 
a empara.

6.
El si mateix com a zona 
limítrofa. 
Alteritat i sentit de la vida. 

Josep M. Esquirol és Professor de Filosofia de la Uni-
versitat de Barcelona, on imparteix assignatures de filo-
sofia política i de pensament contemporani. Ha publi-
cat, entre d’altres, El respeto o la mirada atenta 
(Gedisa) i El respirar dels dies (Paidós), que han estat 
traduïts a d’altres llengües. Fa poc ha publicat la mono-
grafia: Los filósofos y la técnica. De Ortega a Sloterdijk 
(Gedisa) i en aquests moments està treballant en un 
assaig sobre la intimitat.

En aquest curs es presentaran de forma articulada les 
experiències i les dimensions més rellevants de la con-
dició humana: l’experiència de la intempèrie i del reco-
lliment; l’experiència del sofriment i de l’absurd del 
mal; la capacitat de constituir un món durador i un 
espai comú sempre fràgil però decisiu; l’experiència 
de l’alteritat i la diferència...
Amb un llenguatge planer i entenedor, i sense dema-
nar als participants cap coneixement especialitzat 
previ, la finalitat del curs és, en definitiva, la de tornar 
a afrontar la pregunta més central de totes: ¿què és 
allò més propi de l’ésser humà? o, en una altra 
“versió”: ¿quin és el sentit de la vida?

Les sessions tindran lloc els dimecres de 19 a 21 h
al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, 
Montalegre, 5.
 
Preus
60 €
Estudiants, jubilats i majors de 65 anys: 50 €
 
Informació i matrícules
Institut d’Humanitats
Montalegre, 5, 08001 Barcelona
Telèfon 93 412 21 74
www.cccb.org/instituthumanitats
cursos@cccb.org

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

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

Places limitades

03.04 | 15.05.13

La condició
humana 
i la cerca 
de sentit en 
el pensament 
contemporani
Seminari a càrrec
de Josep Maria Esquirol


