CURS

EL FLÂNEUR
A LA FINESTRA
Assaig de tardor per tractar d’entendre d’on venim, on som,
què/qui som, per què hi som i on anem

2016/17

Casa de Cultura
de la Diputació de Girona

Plaça Hospital,6 2n pis | TELEFON 972 216 465 | A/E correu@fundaciofita.com
WEB www.fundaciofita.com | HORARI de dilluns a divendres de 16h a 20h

INSCRIPCIONS
PER INTERNET

DEVOLUCIÓ D’INSCRIPCIONS

A l’adreça:
http://www.hospici.cat/detall_curs/1739/curs-quotel-flaneur-a-la-finestra-quot
(pagament amb targeta de crèdit per Terminal Punt
de Venda amb codi específic*).

No es retornarà cap import un cop començat cada
mòdul.

PERSONALMENT
A Secretaria de la Casa de Cultura (plaça Hospital,6
de Girona, de dilluns a divendres de 9:30 a 18:00 h,
pagament amb targeta de crèdit per Terminal Punt de
Venda amb codi específic*).
A la Seu de la Fundació Fita (plaça Hospital,6 2n pis
de Girona, de dilluns a divendres de 16:00 a 20:00 h,
pagament en metàl·lic).

DRETS RESERVATS
La Fundació Fita es reserva el dret de modificar els
horaris i dates anunciats o d’anul·lar una o més
sessions per raons organitzatives.
*NOTA
Per als pagaments amb targeta de crèdit, algunes entitats bancàries
demanen codis de seguretat. Si no el coneixeu, poseu-vos en contacte
amb la vostra entitat.

Preu inscripció: 20 € per mòdul (en concepte del
material imprès que es facilitarà a cada sessió).

Sessions bimensuals, els dimecres de 19 h a 21h.

PART PRIMERA
MÒDUL I

D’ON VENIM

Octubre – Desembre
2016

Un curs de Història crítica de la Filosofia occidental, per a no filòsofs,
impartit per no filòsofs.

19
OCT

No estem fets per pensar. Necessitat d’una genealogía del pensar.
Grècia arcaica. De theos a mythos.
Homer (s. VIII a.e.a.) com a document.

16
NOV

Hesíode (s. VIII- VII a.e.a.), fundador de la literatura fantàstica.
Zeus i familia.

30
NOV

El sistema “jònic”. Un interval lúcid (s. VII-IV a.e.a.). Els 7 magnífics (de
Tales a Demòcrit).
El sistema ”italià”. Pitàgores, el fosc (s. VI a.e.a.). El primer dels grans
mentiders.
Parmènides (s. V-IV a.e.a.). El poema del Ser. Inici d’ontologia i de
metafísica.
Lleis de la Història segons Heròdot (s. V a.e.a.), de la mà de Kapuscinski
(s. XX e.a.).

14
DES

El sistema “europeu”.
Un mentider i feixista anomenat Plató/Sòcrates (s. V-IV a.e.a.): la gran
aturada del pensar durant 3.000 anys.

Professors:
J. Jubert Gruart
JMa Uyà

“El flâneur assegut” (Cursos Fundació Fita 2008-2010) dedicà una mirada
(im)pertinent als esdeveniments i pensadors que han configurat el passat
immediat de la civilització occidental, des de la Revolució francesa fins a
les darreries del segle XX (www.flaneurassegut.org)

Documentalistes:
Anny Escatllar
Judit Pedemonte
Lloc:
Casa de Cultura de la Diputació
de Girona
Dies i hora:
Dimecres, de 19h a 21h

El “flâneur a la finestra” (curs que es desenvoluparà, en diferents mòduls,
del 2016 al 2018) assajarà de respondre a quatre preguntes:
¿D’on venim?
Història crítica de la Filosofia, amb una genealogia dels conceptes Déu i el
“més enllà”, L’humà, Cosmos, Ètica, Estètica, Política i el Sentit de
l’existir.
Les grans mortaldats del s. XX.
¿Què i qui som?
Sobre la condició humana.
¿On som?
Cultura, civilització, xoc de civilitzacions, ètica, política, mort de Déu, ...
¿On anem?
Una excursió a la memòria del futur.

