INSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

VII

Jornada convalidable per 1 crèdit de lliure elecció

JORNADA

Preu de la matrícula d’1 crèdit: 24 euros
Lloc de la inscripció i matrícula (només fins al 9
de novembre): Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, Facultat de Filologia, Traducció i
Comunicació, Blasco Ibáñez 32, 6 planta, despatx
047, 46010 València, Telf. 963864090
Els interessats només a assistir-hi han d’inscriure’s
gratuïtament a la mateixa adreça i rebran un certificat que acredite la seua assistència.

JOAN FUSTER

•
Josep Maria Terricabras

i

Nogueras

Joan Fuster o la mirada crítica
Tobies Grimaltos

i

Mascarós

Fuster, un escèptic entre fervorosos
Margarita Boladeras Cucurella
L’ètica del segle

xxi

segons Joan Fuster

Mercè Rius
El descrèdit de la realitat i la filosofia
Antoni Riera
L’obra de Joan Fuster, composició amb baix continu

•

12 DE NOVEMBRE DE 2009
9’30 h. a 20’30 h.

S

AJUNTAMENT DE SUECA

UECA
CASA DE LA CULTURA
(carrer de la Mare de Déu, 2)

PENSAR LA NOSTRA ACTUALITAT:
JOAN FUSTER I LA FILOSOFIA

A

questa jornada es proposa com una forma de reflexionar sobre el nostre present, de la mà de Joan Fuster. Es tracta
d’exposar de quina manera trobem en la seua
obra reflexions que tot i estar arrelades primerament en la seua actualitat s’introdueixen en
un futur que és el nostre present. És aquesta una
característica dels clàssics que Joan Fuster compleix amb escreix.
Joan Fuster mai no va ser catalogat com a filòsof.
Fou sempre considerat un assagista. No obstant
això, repassant una bona part dels seus textos, es
té la sensació d’estar llegint filosofia. Per què?
Què és el que fa que molts dels seus escrits puguen ser qualificats de filosòfics?
Sens dubte la reflexió critica que l’escriptor
va realitzar sobre el seu temps, sobre el que llavors
era actual, ens proporciona la base per fer aquesta
consideració. Des de Kant fins a Michel Foucault,
fer de l’actualitat objecte de reflexió filosòfica ha
estat una de les vessants del pensament contemporani. Fuster respon a aquesta forma d’entendre
l’exercici de filosofar.
La seua relació amb la filosofia fou ambigua.
D’una banda, rebutjava la filosofia acadèmica com
a tal, però, d’una altra, recomanava la lectura de
determinats filòsofs. “Creieu-me, que és una recomanació feta de tot cor. Llegiu Bertrand Russell. No és un filòsof, és un desinfectant”, afirmava
en un dels seus Judicis finals.
La Jornada és dedicarà a explicar-nos com
la reflexió critica d’aquell il·lustrat que fou Fuster, ens clarifica molts dels reptes i preguntes del
nostre present.

PROGRAMA
9’30 h.

Obertura a càrrec de Francisco Tomàs,
Rector Magnífic de la Universitat de València, de Joan Baldoví, Alcalde de Sueca,
i de Neus Campillo, coordinadora de la
Jornada.

9’45 h.
		

Joan Fuster o la mirada critica
Josep Maria Terricabras i Nogueras, Catedràtic de Filosofia (Universitat de Girona)

11’00 h. Fuster, un escèptic entre fervorosos
		
Tobies Grimaltos i Mascarós, Professor Titular de Filosofia (Universitat deValència)
12’15 h. Descans
12’30 h. L’ètica del segle xxi segons Joan Fuster
		
Margarita Boladeras Cucurella, Catedràtica de Filosofia Moral i Política (Universitat de Barcelona)
14’00 h. Descans i dinar
15’00 h. Projecció del documental Ser Joan Fuster
16’15 h. El descrèdit de la realitat i la filosofia
		
Mercè Rius, Professora Titular de Filosofia (Universitat Autònoma de Barcelona)
17’30 h. L’obra de Joan Fuster, composició amb baix
continu
		
Antoni Riera, Doctor en Filosofia i Catedràtic de Llengua Catalana i Literatura
(IES Lauro, les Franqueses del Vallès)
18’45 h. Visita a la Casa Joan Fuster. Taller de
textos i documents
20’00 h. Cloenda i lliurament de certificats

