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La gran aspiració del pensament no ha estat només comprendre
el món, sinó ampliar constantment el sentit del que és possible:
redibuixar-ne els límits, il·luminar les zones de foscor, crear
nous espais per encabir el que encara és impensable. Aquesta
revolta permanent del pensament, la negació a acceptar el món tal
com és, ha ampliat radicalment el que coneixem i ha modificat les
nostres condicions de vida a través de la ciència i de l’art, de l’ètica
i de la política. Cal reivindicar la reflexió, ja sigui filosòfica, científica,
literària o artística, com l’eina principal per entendre i donar forma
a la realitat que ens envolta. Només si les grans idees de la filosofia
tornen a entrar a la vida pública podrem replantejar-nos conjuntament el sentit i el propòsit de la vida col·lectiva.

Dilluns 4 de maig, a les 19.30 h, al CCCB

LA GUERRA I L’ESTAT ISLÀMIC
Què és l’Estat islàmic i quina amenaça suposa per a l’estabilitat
mundial? Quin origen i quines aspiracions té? Patrick Cockburn,
un dels millors coneixedors del conflicte a l’Orient Mitjà, explicarà
les claus d’aquesta tempesta que ja sacseja bona part del món.
Patrick Cockburn, corresponsal per a l’Orient Mitjà de
The Independent, autor d’Isis. El retorno de la Yihad (Ariel, 2015).

Dimarts 19 de maig, a les 19:30 h, a La Pedrera
Dimarts 7 d‘abril, a les 19.30 h, a La Pedrera

L’ESCOLTA

LA LECTURA

Com ens relacionem amb el món a través de l’escolta?
On som quan sentim la música? I què ens diu de cada cultura
i cada moment històric? Pot l’escolta de l’altre tendir un veritable
pont entre cultures?

Llegir ja no és només entendre paraules i frases, sinó també
utilitzar icones de navegació, barres de desplaçament, hipervincles,
imatges i músiques o mapes de llocs. Més enllà del llibre, quines
són avui les eines per llegir un món indigestat d’informació? Què és
il·legible, invisible o indesxifrable?

Jordi Savall, violagambista, compositor i director d’orquestra.
Presenta: Manuel Forcano, poeta i traductor, doctor en Filologia
semítica i hebraista.

Néstor García Canclini, antropòleg i crític cultural, ha publicat
El mundo entero como lugar extraño (Gedisa, 2015).
Presenta: Lolita Bosch, escriptora.

Dilluns 13 d‘abril, a les 19.30 h, al CCCB

«Les idees i el món» és un cicle organitzat conjuntament per
la Fundació Catalunya-La Pedrera i el CCCB amb la intenció
d’apropar l’experiència i la veu de pensadors destacats tant als
adults com als joves. Per aquest motiu, cadascun dels participants
oferirà la conferència que s’indica en aquest programa i una especialment dedicada a grups de joves d’entre 15 i 18 anys. Les inscripcions a les conferències per a joves es poden fer a través del
Servei educatiu del CCCB (seducatiu@cccb.org / 933.064.135) o
a www.lapedrera.com fent l’enllaç al full d’inscripció.

QUÈ ÉS REAL?
Estem molt acostumats, en la cultura occidental, a considerar,
contra tota evidència, que el món en què estem és sòlid, i la nostra
existència, real. Però des del moment en què entenem que la
realitat (aquest món en què vivim) és il·lusòria, la realitat de la ficció
adquireix més solidesa.
Chantal Maillard, filòsofa i poeta. Acaba de publicar La herida
en la lengua (Tusquets, 2015).
Presenta: Joana Masó, professora de Literatura i Assaig
francesos a la Universitat de Barcelona i investigadora
del Centre Dona i Literatura.

