Pensar
el futur

Organitzen:
CCCB i Fundació Collserola
Informació:
Hi ha servei de traducció simultània al català.
Inscripció a tot el cicle: 22,50 € / Reduïda: 18 €
Entrada per sessió: 3 € / Reduïda: 2,40 €
Amics del CCCB, aturats i menors de 16 anys: gratuïta
Venda anticipada a les taquilles del CCCB i Telentrada
(tel. 902 101 212 / www.telentrada.com)
CCCB, Montalegre, 5 - 08001 Barcelona / tel. 933 064 133
cursos@cccb.org / www.cccb.org

Debat al CCCB
Del 18 de gener
al 15 de març de 2010
www.cccb.org

Organitzen:

Després de molts anys de viure en un present continu, sembla que
es torna a despertar l’interès pel futur. El món ha estat com una
immensa habitació sense vistes, en què un present en moviment
accelerat no deixava passar cap raig de llum que vingués del passat,
que només duia a la guerra o al terrabastall, ni projectar-nos cap un
futur mínimament llunyà, que es veia com un horitzó confús. Però,
tot d’una, amb la crisi actual, s’ha començat a mirar a fora. Pensar el
futur és una necessitat. No per buscar cap solució ideal, però sí per
endevinar quins riscos haurem de córrer si continuem fent les coses
com ara. Què vol dir humanitat en el món que ve i quins poden ser
els referents morals i culturals de la nostra societat? Pensar el futur
vol dir reactualitzar les grans preguntes eternes: Què puc conèixer?
Què haig de fer? Què puc esperar?

Dilluns 15 de febrer, a les 19.30 h

Dilluns 18 de gener, a les 19.30 h

Dilluns 1 de març, a les 19.30 h

El futur del museu i de la novel·la

El futur de les utopies

Orhan Pamuk, escriptor, Premi Nobel de Literatura 2006.
Darrerament ha publicat El museu de la innocència
(Bromera, 2009; edició en castellà a Mondadori, 2009).

Francisco Jarauta, catedràtic de Filosofia de la Universitat de Múrcia.

El futur de la família
Anna Cabré, directora del Centre d’Estudis Demogràfics i catedràtica
de Geografia humana de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Dilluns 22 de febrer, a les 19.30 h

El futur de la democràcia i de la imaginació
Azar Nafisi, escriptora i professora a la Universitat Johns Hopkins,
autora de Leer Lolita en Teherán (El Aleph, 2003) i Cosas que he
callado (Duomo, 2010).

Dilluns 8 de març, a les 19.30 h
Dilluns 25 de gener, a les 19.30 h

El futur del treball
Sidi Mohammed Barkat, filòsof, expert en ergonomia, professor a la
Universitat de París-I.

el futur de l’ànima
Eva Illouz, professora de Sociologia i Antropologia a la Universitat
Hebrea de Jerusalem, i autora d’El consumo de la utopía romántica
(Katz, 2007).

Dilluns 15 de març, a les 19.30 h
Dilluns 1 de febrer, a les 19.30 h

El futur de l’Islam
Faisal Devji, historiador, professor a la Universitat d’Oxford i autor
de Paisajes del yijah. Militancia, moralidad, modernidad
(Edicions Bellaterra, 2007).

Dilluns 8 de febrer, a les 19.30 h

El futur de la biomedicina
Jordi Camí, catedràtic de Farmacologia de la Universitat Pompeu
Fabra i Director General del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona
i de la Fundació Pasqual Maragall.

Conferència de clausura
Antonio Tabucchi, escriptor.

