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colonització espacial?
—
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Mart: l’altra Terra. Cap a una era de colonització
espacial? Dirigit per Daniele Porretta
Viurem a Mart? Què representa el planeta vermell
en el nostre imaginari? Quines preguntes suscita la
promesa d’un futur alternatiu a la destrucció de la Terra?
Aquest curs proposa analitzar, a través de diferents
perspectives, què podria significar la colonització
de Mart, tant pel que fa a qüestions ètiques i polítiques
com als requeriments de caràcter cultural i social.
A través de la literatura «marciana» traçarem la història
de la construcció del mite del planeta, utilitzat per
molts autors com una «anti-Terra», lloc imaginari
per utopies i distopies; reconstruirem l’impacte cultural
de la carrera espacial en l’estètica del disseny i
de l’arquitectura; reflexionarem críticament sobre
la colonització i la terraformació, tot imaginant la vida
futura al planeta, el nou hàbitat humà i la relació
dels colons amb la Terra.
07.10.19

Mart: l’anti-Terra. Una història literària del planeta
vermell. Daniele Porretta

14.10.19

L’Space Age com a evasió. Ramon Faura

21.10.19

Enginyeria per a habitar l’espai. Jessica Fernández

28.10.19 Els frisbees no cauen, tampoc la pluja: la meva vida
a Mart. Enric Llorach
04.11.19 Colonització espacial i antropocentrisme.
Laura Benítez
11.11.19 A trip to Mars. Reflexions sobre el viatge i la
colonització espacial a partir de lectures de llibres
i fragments de pel·lícules. Laura Benítez,
Ramon Faura, Jessica Fernández, Enric Llorach
i Daniele Porretta

Horari: dilluns, 18.30–20 h
Preu: 65€ / reduït:* 45€
Idioma: català / castellà
Places limitades

instituthumanitats.org
Montalegre 5, 08001 Barcelona
T. 93 412 21 74
info@instituthumanitats.org

* Consulta el nostre web
L’Institut es reserva el dret de canviar aquest programa si les circumstàncies l’hi obliguen
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