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Enguany celebrem el bicentenari del naixement del filòsof
danès, Søren Kierkegaard (1813-1855). Les commemoracions són una excusa, una ocasió per tornar a les fonts
originals i avaluar tot allò que hem après d’elles. L’ombra
de Kierkegaard és molt allargada en el segle XX. La seva
influència ha estat decisiva, no solament en el camp de
la filosofia existencialista, també en el personalisme, en
la renovació de la teologia catòlica i en la teologia dialèctica protestant.
En aquest cicle pretenem endinsar-nos en la seva obra,
en la seva producció pseudònima, en els textos del seu
Diari i també en els discursos cristians i edificants que va
escriure al llarg de la seva curta vida. Ens preguntem per
què llegir-lo de nou i què pot aportar el seu pensament
en el nostre context cultural.
Kierkegaard és un escriptor que té el do de fer pensar,
de qüestionar els pressupòsits i les conviccions que orienten la nostra existència, un pensador que aprofundeix en
la radicalitat de l’experiència de fe, en el què significa
ser cristià en el món. Mai no es defineix a si mateix com
a filòsof, tampoc com a teòleg; es considera a si mateix
un escriptor religiós que té com a missió presentar, a
través del llenguatge indirecte, els puntals de l’existència
cristiana.
La seva influència transcendeix el camp estrictament del
pensament i ha deixat petjada en la literatura del segle
XX, en els grans moviments estètics i artístics del segle
passat i, fins i tot, en el camp del cinema nòrdic.

P RO GRAM A

Dijous 2 de maig de 2013
QUÈ PODEM APRENDRE AVUI
DE SØREN KIERKEGAARD?
Francesc TORRALBA
Dijous 9 de maig de 2013
TEOLOGIA EN EL PENSAMENT DE KIERKEGAARD
Jacobo ZABALO
Dijous 16 de maig de 2013
GRANS TEMES DE L’OBRA PSEUDÒNIMA
Begonya SÀEZ TAJAFUERCE
Dijous 23 de maig de 2013
EL CREIXEMENT ESPIRITUAL COM A GÈNESI
I DESENVOLUPAMENT DE LA SUBJECTIVITAT
SEGONS KIERKEGAARD
Joan Carles CÁNOVAS
Dijous, 30 de maig de 2013
LA PETJADA DE KIERKEGAARD
EN EL SEGLE XX
Gabriel AMENGUAL
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