Curs: El bressol de la Xina
Del Neolític al primer mil·lenni d.C. Un recorregut per la
història i el pensament xinès.
Presentació

La cultura xinesa és una de les més mal conegudes que tenim a
Occident. Això es deu a raons geogràfiques, però també a
diferències culturals importants que fan de la Xina una mena de
mirall invers de la nostra pròpia realitat occidental. Al ser una
cultura etnocèntrica com la nostra, però amb uns fonaments ben
diferents i distants, cal endinsar-nos en el seu passat remot per a
poder copsar la seva gran riquesa i complexitat. En aquest curs
descobrirem com vivien i pensaven els antics xinesos, els orígens
de la seva idiosincràsia social, intel·lectual i estètica, la qual ha
perviscut de manera ininterrompuda fins a l’actualitat. Des dels
seus inicis, cap a l’any 2070 aC, fins a ben entrat el primer
mil·lenni, quan la civilització xinesa desplega tota la seva màxima
influència, compararem les restes arqueològiques amb les fonts
escrites; aprofundirem en el pensament clàssic a través de les
obres mestres de l’antiguitat i les escoles de pensament que han
conformat la forma de ser xinesa; i relacionarem la societat
actual amb aquests valors antics que es van començar a gestar
fa milers d’anys.

Professor

Sr. Roger Bonafont Pardina
Estudis d’Àsia Oriental.

Accessibilitat

Aquest curs està obert a qualsevol persona que vulgui conèixer la
temàtica. No són necessaris coneixements previs.

Programa

1. Els orígens xamànics de la cultura xinesa.
2. Els clàssics del cànon confucià. Inclou mostra musical de
pipa, instrument de corda xinès, amb una música xinesa en
directe.
3. Les cent escoles de pensament xinès.
4. La unificació xinesa i el paper del Primer Emperador.
5. La concepció de l’Altre Món a l’antiga Xina.
6. L’expansió xinesa del budisme i les seves ramificacions.
7. Creuament de camins: la relació de la Xina clàssica amb la
resta del món.

Informació pràctica
Lloc

Arqueonet
C/ Sepúlveda 79 - 08015 Barcelona
Metro: Línia 1 Rocafort
Bus: H-16, parada Sepúlveda-Viladomat

Data i hora
Els dimarts, del 30 d’octubre al 18
de desembre de 2018.
(El 4 de desembre no hi ha classe)
De 19.30h a 21.00h.
Preu
Curs complet: 110€
Sessions individuals: 18€ / sessió.
Cal inscripció prèvia.
Inscripció
Per qualsevol de les següents vies:
 Per la web: accedint a l’ enllaç:
http://www.arqueonet.net/cat_con
tacte.html
 Per e-mail: enviant un e-mail a
arqueonet@arqueonet.net,
indicant l’activitat a la que us voleu
inscriure, el nom i cognoms, l’email i el telèfon de contacte
 Per telèfon: als números
937423014 ó 667013352
 Presencialment: a Arqueonet,
C/Sepúlveda 79 de Barcelona
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