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seminari de

Aquest curs, l’Espai Betúlia torna a obrir el Seminari de Filosofia per a gent adulta, a
càrrec del professor Pere Montaner, mantenint els objectius de la temporada anterior:
informar sobre alguns assumptes controvertits des del punt de vista filosòfic i, a través del
diàleg i la discussió, intentar arribar a posicions raonades al respecte.
Si durant el curs passat el tema central del seminari va ser “què és la realitat?”, ara ens
plantejarem “com el jo (el jo pensant) coneix la realitat?” Estudiarem si és o no possible
arribar al coneixement i quins són els factors que el condicionen. Conèixer, en sentit ampli,
vol dir explorar activament els estímuls de l’experiència i, per tant, establir una complexa
relació entre l’observador i la cosa observada. El resultat d’aquest procés, sigui la simple
opinió, la creença o el saber, és quelcom més que una mera interpretació d’estímuls: a
partir de les dades dels sentits, i mercè a l’activitat de la raó i del llenguatge, podem anar
construint les nostres idees sobre el món. Ara bé, obtenim aquestes idees perquè el
nostre aparell cognoscitiu és l’apropiat per a reflectir la realitat? O, tal vegada, és el nostre
aparell cognoscitiu qui posa ordre i regularitat en el caos de sensacions que provenen
d’un món que, en sí mateix, és inaccessible? Vist així, fins a quin punt el que anomenem
“realitat” és una creació nostra? Quan allò que coneixem està adequadament justificat i,
a més, és vertader, parlem de coneixement en sentit estricte o saber. Però, com podem
saber que les nostres idees són vertaderes? Al llarg del seminari estudiarem la relació entre la realitat i la ment, entenent “ment” com una construcció psicosocial que va més enllà
de l’estructura purament biològica del cervell. En efecte, el coneixement, a més de la seva
component psicològica i personal, té una dimensió social, que també és dinàmica. Considerat així, la pregunta fonamental seria “com es genera i transforma el coneixement?”, en
consonància amb la mutació que caracteritza el nostre món tecnocientífic.

Horari de les sessions i calendari
2013

2014

Octubre_dies 16 i 23
Novembre_dies 6 i 20
Desembre_dia 4

Gener_dies 8 i 22
Febrer_dies 5 i 19
Març_dia 12
Abril_dies 2 i 23
Maig_dies 7 i 21
Juny_dia 4

Les sessions es realitzen els dimecres des de les 11,30 a les 13 h.

