
 

SENTIT 
Interrogacions sobre l’existència en temps d’hiperconsum 

 
CCCB, del 12 de febrer al 26 de març de 2007 

 
Després de la crisi de la religió i de les grans ideologies que van marcar el segle XX, els 
temps actuals se’ns presenten com el triomf dels aspectes més intranscendents de la nostra 
condició: l’oci, l’estètica i el consum semblen avui les panacees que han de garantir la nostra 
felicitat. Tanmateix, rere l’enlluernament d’aquesta societat de l’hedonisme, l’angoixa pel 
sentit de la nostra existència continua latent i una espiritualitat difosa, impregnada de 
saviesa orientalista i creences a la carta, mostra cada vegada més aquesta nostàlgia de 
l’absolut. Com trobar sentit en un món dominat per fórmules de felicitat enllaunada i consum 
immediat? Com s’expressen les necessitats espirituals en el món contemporani?  
 
Amb aquest cicle el CCCB i la Fundació Collserola continuen la reflexió sobre la condició 
humana en el món contemporani iniciada el 2005 i el 2006 amb els debats “Passions” i 
“Vida”. 
 

  
 
12 de febrer «L’ideari humanista a l’era del genoma i la intel·ligència artificial»  

Víctor Gómez Pin 
  Catedràtic de Filosofia de la Universitat Autònoma de Barcelona 
 
19 de febrer «Les metamorfosis de Déu i del sagrat» 
  Frédéric Lenoir 
  Sociòleg i filòsof, director de Le Monde des Religions 
 
26 de febrer «Els temps hipermoderns» 
  Gilles Lipovetsky  
  Sociòleg, autor de Los tiempos hipermodernos (Anagrama 2006) 
 
5 de març «Valors i projecte vital en la modernitat» 
  Carlos Castilla del Pino  
  Psiquiatre, membre de la Real Academia Española  
 
12 de març  «El futur de la religió» 

Gianni Vattimo  
Professor de Filosofia de la Universitat de Torí 

 
19 de març  «Tecnologia, progrés i l’impacte humà a la Terra» 

John Gray  
Catedràtic de Pensament Europeu de la London School of Economics 

 
26 de març  «Ètica sense teodicea»  
  Javier Muguerza 
  Catedràtic de Filosofia de la Universidad Nacional de Educación a Distancia 
   
  
 
Organitza: 
Centre de Cultura Contemporània de Barcelona 
Fundació Collserola 
 
Amb la col·laboració de: 
El País 
Editorial Paidós 
Editorial Tusquets 
 
 
Totes les sessions tenen lloc al CCCB a les 19:30h 



Hi ha servei de traducció simultània al català 
El CCCB es reserva el dret a modificar la programació per causes alienes 
 
Inscripcions al debat: 17,5€ / reduïda: 14,00€ / Amics del CCCB: gratuïta 
Preu per sessió: 3,00€ / reduïda: 2,40€  
 
Inscripcions 
Oficina de cursos del CCCB 
Montalegre, 5. 08001 Barcelona 
Tel. 933 064 133 / fax 933 014 254 
e-mail: cursos@cccb.org 
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