
JOC DE MIRALLS. SÍMBOLS I JOCS

L’acció de jugar és una activitat simbòlica. En aquest curs aprofundirem en l’univers dels
símbols a través de diferents jocs que adoptarem com a miralls per conèixer-nos millor a
nosaltres mateixos. Ho farem a través de la paraula, de l’art, de la literatura, del cinema, i
sobretot jugant.

1. Benvinguda i presentació del curs

2. L’activitat de jugar des de la simbologia

3. La simbologia de l’infant. L’arquetip de l’infant. Peter Pan, Alicia i el Petit Príncep.
Joguines, atributs de Dionís. Nietzsche (camell, lleó, nen). Gran- petit. Els viatges de
Gulliver. La paràbola del gra de mostassa.....

4. Interrogants, jocs de preguntes i respostes. What if...... Maièutica socràtica, el mètode
de Descartes i de Sant Ignasi de Loyola. El pensament crític. Qüestions sobre el sentit.
Frankl, Nietzsche i Kierkegaard. La llegenda del Sant Grial.

5. El joc de l’Oca. Origen, tauler i regles del joc. Simbologia d’algunes caselles: oca, pont,
laberint, posada, calavera, pou, presó, daus (atzar i Atzar, la voluntat de Sort de
Georges Bataille i l’escultura d’Alberto Gómez Ascaso). Simbologia de l’espiral. El joc de
l’oca i els viatges de peregrinació. Vida, mort i renaixement.

6. Serps i escales. Regles del joc i característiques del tauler. Història del joc. Diferents
versions. Simbologia de l’escala. Simbologia de la serp. L’acció de saltar. Kierkegaard.
Philip Halsman El joc de la Xarranca. Simbologia de la pedra

7. El Parxís. Historia i tauler. El retorn a casa. Ulisses i el fill pròdig...Quatre fitxes. La
simbologia de la casa. Simbologia de la creu. Simbologia dels números. Simbologia dels
colors.

8. L ‘escacs. Origen del joc. El tauler: Mandala de Shiva. El blanc i el negre. Contraris i
polaritats. Les peces. Obres d’art on apareix l’escacs. Duchamp.... Llegenda de l’escacs i
els grans de blat. Poemes de Borges i El sèptimo sello de Bergman. Jocs de guerra, els
samurais......

9. Mandales.

10. Jocs de cartes

11. Taules, taulers i altars. Torres Garcia, Malévich, Mondrian......

12. Cloenda.


