Curs Història de les Religions (III)
Religions del Japó i de la Xina
Taoisme i confucianisme
Presentació
Diferents escoles i corrents rituals, religiosos i filosòfics han
conviscut i s'han anat transformant en l'àmbit xinès durant
els últims tres mil·lennis. Entre aquests corrents prenen un
relleu especial el Confucianisme i el Taoisme, convivint
també amb altres corrents, especialment els budistes
(amidhistes, ch'an...) que es reconfiguren a la Xina amb
trets propis en part emparentats amb els corrents
dominants.

Informació pràctica
Lloc

Presencial i online (retransmissió en
directe via streaming).
Classes presencials a Arqueonet,
c/Sepúlveda 79 de Barcelona.

Professors
Dr. Manel Ollé
Doctor en Història. Professor titular d'història i cultura xinesa
al Departament d'Humanitats de la Universitat Pompeu
Fabra (UPF). Professor del Màster en Estudis d'Asia-Pacífic
en un context Global de la UPF.

Programa
1. Mitologia i ritualisme a la Xina arcaica: el culte als
avantpassats.
2. La cosmologia correlativa i el Llibre dels canvis.
3. El mestre Kong, Menci i Xunzi: de les Analectes als Neoconfucianismes.
4. Laozi, Zhuangzi, Liezi i els Llibres del Tao.
5. El confucianisme i la tradició central xinesa.
6. El taoisme místic i iniciàtic: eremites i immortals.
7. La religiositat popular i la burocràcia celeste.
8. Taoisme i Confucianisme en l'art xinès.
9. Concepció del cos al taoisme i confucianisme.
10. El cicle festiu de l'any: pervivències del ritualisme
familiar i camperol.
11. Reinvencions contemporànies del taoisme i el
confucianisme.

Després de cada sessió, les persones
inscrites (en qualsevol modalitat)
podran visualitzar de nou la gravació.
Data i hora
Els dilluns, del 23 de gener al 17
d’abril de 2023, de 19:15h a 20:45h.
*Els dies 3&10/04 no hi haurà classe.
Preu
180 €
Preu classes soltes
18 €
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

www.arqueonet.net - arqueonet@arqueonet.net - 937423014 – 667013352
C/Sepúlveda 79 – 08015 Barcelona
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