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ACLARIM-NOS!

seminari de

Per cinquè any consecutiu l’Espai Betúlia acull el Seminari de Filosofia impartit pel
professor Pere Montaner amb l’objectiu de reflexionar sobre temes filosòfics controvertits i arribar a posicions raonades i pràctiques.
Aquest curs tenim previst abordar temes de filosofia pràctica perllongant el treball
iniciat el curs passat sobre l’acció humana, racional i moral. Es tracta, un cop més,
d’aclarir els conceptes que utilitzem quan parlem de temes controvertits (en aquest
cas el bé, la bellesa i l’art) i orientar les nostres discussions pels camins del pensament racional. Així ho hem fet quan hem reflexionat sobre la realitat, el coneixement,
l’ésser humà i l’acció. En aquest curs ho farem sobre temes d’Ètica i Estètica.
Pel que fa a l’Ètica, estudiarem alguns ideals de vida forjats en el món clàssic (ideal
socràtic, aristotèlic, epicuri, escèptic i estoic) i algunes de les teories ètiques més
influents de la modernitat (egoisme ètic, utilitarisme, ètica de deures i de la virtut).
Pel que fa a l’Estètica, esbrinarem què son els objectes estètics, les qualitats que els fan
valuosos i la relació que mantenen amb el seu creador i amb els contempladors. Analitzarem els conceptes de naturalesa i art, bellesa i gust, creació artística i experiència estètica.
Malgrat que la filosofia és una activitat primordialment teòrica, també té una utilitat
pràctica. En primer lloc perquè aspira a descobrir la millor forma de vida i, quan creu
que l’ha descobert, l’explica i fonamenta en raons (Ètica). En segon lloc perquè intenta comprendre la bellesa i la seva influència sobre les persones, i quan ho fa també
ho justifica en raons (Estètica).
Ambdós aspectes juguen un important paper a les nostres vides en la mesura que
contínuament prenem decisions morals i manifestem preferències ètiques i estètiques, en el sentit de tenir cura de l’aparença de les persones i les coses i, també de
l’estil de vida, de la manera de viure i comportar-se.

Horari de les sessions i calendari
2016

2017

Octubre_dies 5 i 19
Novembre_dies 2, 16 i 30
Desembre_dia 14

Gener_dies 11 i 25
Febrer_dies 8 i 22
Març_dies 8 i 22
Abril_dies 5 i 19
Maig_dies 10 i 24
Juny_dia 7

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