
ASSOCIACIO CATALANA DL IFLNOML.NOLOGIA

L'Associacio Catalana de Fenomeno-
logia, constituida durant l'anv 1987 com
a filial de la Societat Catalana de Filoso-
fia (Institut d'Estudis Catalanas), ccle-
bra unes Prnneres Jornades de Fenome-
nologia amb motiu del 50c aniversari de
la mort d'Edmund Husscrl els dies 15 i
16 de Gener de 1988 a Barcelona.

L'A.C.F. es membre de The World
Institute for Advanced Phenomenologi-
cal Research and Learning i reuneix pro-
fessors i investigadors de les diferents
universitats del domini linguistic catala.
La seva finalitat es constituir tin forum
dc trobada do les persones interessades
pet moviment fenomenologic i el foment
de la recerca i concixement de les filo-
sofies d'inspiraci6 fenomenologica.

Les Jornades Toren inaugurades pct
Dr. Francesc Goma i Mustc, president
de la Societat Catalana de Filosofia, que
recorda com I'ensenvament del profes-
sor Joaquin Xirau introduf la fenorne-
nologia a Catalunva cls anus trenta.

La tematica de la reunio es distribui
en els seguents blocs: a) Husserl, b) Hei-
degger, c) filosofies d'arrel fenomenolo-
gica (J. Patoucka, F.. Levinas), d) aplica-
cions i revisions del metode fenomeno-
logic. Els treballs presentats s'organitza-
ren en tres sessions. La primera d'clles
agrupa Ies ponencies d'Octavi Fullat,
president de l'A.C.F., i Joan-Cartes Me-
lich sobre fenomcnologia i cducaci6, i

ies ponencies do Raul Gabas i Julia Man-
zano sobre la filosofia de Hcidegger.

El Dr. Octavi Fullat, en el treball Me-
tode fenomenologic i educacio , va des-
criure l'acte educational a partir de la
tesi de la confrontacio de dues conscien-
cies, per la qual cosa es faria del tot ne-
cessari retrobar l'eidos educacional des
de 1'explanacio d'una posicionalitat res-
pecte de la rao: es tractaria d'evitar els
reduccionismes ( tot es racional/hi ha
realitats quc no son ni racionals ni rao-
nables ) per a admctre heideggeriana-
ment quc ,la llibertat es llibertat -per-a-
fundar ». Des d ' aqui s'estableix que el
metode fenomenologic no pot aspirar a
ser una presentacio de la realitat, sino
mcs aviat una indicaci6 dels seus mo-
dels. Essent educand i educador dues
consciencies , el nucli entitatiu de I'acte
educational es constitutivament con-
frontaci6 violenta: 1'educac16 no es cap
cosa , no hi pot haver simplismes positi-
vistes o ontologics . En aquest aspecte el
metode fenomenologic retroba el carac-
ter intentional i intersubjectiu de 1'edu-
cac1o i planteja la seva idea.

Joan-Caries Melich exposa el terra
Descripcio fenomenologica del subjecte
educational . I.'essencial del triangle
educatiu ( educand, educador , intentions
educatives ) es que I ' educand ha de ser
un subjecte huma: en la necessitat d'ad-
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quirir una paideia per a esdevenir home
trobern el tret fenomenologicament re-
llevant del ser-home. Al seu torn, 1'edu-
cabilitat explicita i determina el que po-
dem anomenar finitud existencial com a
vertader trascendental del subjecte
huma: tant el ser-en-el-mon del Desein
heideggeria com la sociabilitat natural de
1'home a Aristotil aboquen al factum del
poder-ser-educat com a condicio de pos-
sibilitat Oltima de I'existencia.

El Dr. Raul Gabas, en la seva exposi-
cio El temps a Heidegger, presenta I'm-
tent heideggeria a Esser i temps en ana-
logia a la primera critica de Kant: en
ambdos casos es tracta de determinar la
possibilitat de l'objecte des del discorrer
temporal-finit del subjecte. Allo propia-
ment heideggeria consistiria en fer del
mateix temps el subjecte ultim del pro-
ces ontologic, amb la qual cosa els ulls
del temps serien l'obertura que la pro-
pia temporalitat permet a l'objectivitat,
essent el temps com es l'index de la fi-
nitud del Dasein enfront de I'esser. Dues
dimensions, doncs, l'una com a represa
de la transcendentalitat i 1'altra com la
seva clausura temporal, constituirien
l'horitzo del filosofar heideggeria. Llur
irreconciliabilitat fa que 1'hermeneutica
ontologica com analftica existenciaria si-
gui un moment inestable de tot el pen-
sament de Heidegger.

La intervencio de Julia Manzano, in-
titulada L'ontologia de fart, es proposa
recorrer el seguit de passes interrogati-
ves que, de la rna de Heidegger, ens han
de conduir al mateix cor de 1'enigma de
l'art,,. Per fer aixo invoca el conegut co-
mentari de Heidegger al quadre de Van
Gogh Les botes, centrat-se en els tres te-
mes-clau d'instrument, terra i mon.
Hom va fer pales que la revisio fona-
mental que anima 1'escomesa interpreta-
tiva de Heidegger cs 1'antagonisme, pro-
piciat per l'obra d'art, entre mon i terra,
dues instancies que, malgrat llur diferen-
cia essencial, mai no son del tot separa-
bles. L'obra d'art, aixi, excita el litigi en-
tre el mon, fonamentat en la terra, i la
terra, aixoplugadora essencial que sem-
piternament intenta in-corporar-se el
mon. J. Manzano glossa tambe la rcla-
cio, central a Heidegger, entre art i ve-

ritat ( I'art posa en obra la veritat), aixi
com 1'apropament de la veritat a tot alto
que es sagrat , proximitat que to hoc per
obra de la dimensio creativa i institui-
dora vinculada a tota possible activitat
artfstica.

La segona sessio , moderada per Fran-
cesc Perena, fou dedicada tota ella al
pcnsament de Husserl . Hi intervingue-
rcn Josep M .' Bech , Jordi Sales i Miquel
Jaume.

L'exposicio del Dr. Josep M .' Bech,
Les consequencies metodologiques de
l'autointerpretacio de Husserl, es centra
en les temptatives , fetes pel Husserl tar-
daner, per tal dc tematitzar la seva pro-
pia inflexio doctrinal en el si del movi-
ment fenomenologic , i en procura ex-
treure directives metodologiques es-
caients per a la comprensio d'altres pro-
cessos rellevants de recepcio revisionis-
ta en 1 ' ambit filosofic. Husserl interpre-
ts el seu capgirament transcendental, el
qual el ports del realisme de les Logis-
che Untersuchungem a l'idealisme de les
Ideen , com el seu propi discorrer doc-
trinal per un itinerari motivat . Aquesta
nocio husserliana situa en un primer ter-
me el concepte de motivacio filosofica, i
permet d ' unificar la seva dispersa apari-
cio en el corpus husserlia. Hom enten
per motivacio filosofica l'eixam de fac-
tors que detcrminen 1'evoluci6 d'un
pensament pero clue nomes son efectius
si el filosof sobre el qua ] actuen els in-
terpreta correctament ; aquesta circums-
tancia diferencia la motivacio filosofica
del concepte habitual de determinacio
causal , en el qual es superflua l'esmen-
tada interpretacio escaient per part del
subjecte . Aquesta doctrina autointerpre-
tativa de Husserl pot ser fruitosament
aplicada a altres processos d'inflexio fi-
losofica no necessariament confinats a
un sol autor ; com a exemple , hom ana-
litza l'obra del primer Heidegger en re-
lacio a la tradicio fenomenologica, apli-
cant el concepte d'itinerari motivat al

F
arbuix organitzat per la palesa filiacio
enomenologica de l'ontologia fonamen-
ta 1.

El Dr. Jordi Sales parla del Fracas de
l'ideal husserlia de ciencra estricta. La di-
ficultat de I'acccs actual a la problema-
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tica que origina la filosofia husserliana
com a fenomenologia es quc ara no exis-

teix un plantejamcnt obert a les relations
entre psicologia i logica. A tries d'aquest
problema originari cal parlar d'una fe-
nomenologia descriptiva, una egologia
transcendental, una fenomenologia

constitutiva, una fenomenologia geneti-
ca, una problematica de la intcrsubjecti-
vitat, una fenomenologia mundana, una
filosofia de la Lebenswelt i una filosofia

de la crisi. Aquests diferents moments
del pensament husserlia ban enriquit

tota la filosofia posterior; pero l'ideal

d'una recerca comuna integencracional
que l'article de Logos demanava no fou
aconseguit, tant perque tenia defectes
de formulac16 com perque la crisi de

la cientificitat europea no el feu possi-
ble.

Miquel Jaume presenta unes Perspec-
tives per a una fenomenologia de la ima-
ginacio. El problema del caracter frag-
mentari dels textos husserlians sobre la
imaginacio fa dificil una sintesi. Els in-
tents de J.P. Sartre (1936) i M.M. Sarai-
va (1970) demana una revisio a la Ilum
sobretot dels textos continguts at vol.

XXIII de Husserliana (1980). Els trets
mes caracteristics de la teoria husserlia-
na son: a) l'intencionalitat imaginant, b)
el caracter ideal de les imatges, c) la fan-
tasia com a Iliure variacio, d) la neutra-
litzacio, d) 1'aillament de les imatges, f)
la imaginacio coin a consciencia de pos-
sibilitats. M. jaurne invoca distintes eta-
pes en el tractament de la imaginacio i
parla d'altres fenomendlegs importants
en el desenvolupament de la tematica:
E. Fink (1905-1975), A. Schutz (1899-
1959), J.P. Sartre (1905-1980), E.S. Ca-
say i R. Kearney. L'aportac16 fonamen-
tal d'una fenomenologia de la imagina-
cio es perseguir una sofa teoria de la
imatge mental i do la imatge fisica am-
pliant el domini quc tradicionalment in-
dicava el terme imaginacio.

La tercera sessio, moderada per Salvi
Turro, tracta de les filosofies d'inspira-
cid husserliana 1 d'aplicacions i revisions
del metode fenomenologic. Hi intervin-

gueren Josep M.' Esquirol, Robert
Roda, Salvi Turro, Amador Vega i Fer-
ran Gracll.

Josep M.' Esquirol, sota cl titol Jan
Patoucka: fenomenologia i historia, de-
senvolupa una conferencia centrada en
la filosofia de la historia d'aquest impor-
tan filosof txec, deixeble de Husserl.
D'antuvi hom dona una petita introduc-
cio biografica en la qual resalta la digni-
tat de J. Patoucka en el rise assurnit de
Ia seva responsabilitat filosofica. Hom
feu notar, tot seguit, com la tasca teori-
ca de Patoucka perlionga, tot donant-ne
un plantejamcnt original, la reflex16 hus-
scrliana de la Krisis. En el comentari do
la seva gran obra Assaigs heretics sobre
la filosofia de la historia J.M.' Esquirol
assenyala el moment de 1'heretgia de Pa-
toucka en relacio a Husserl i a Heideg-
ger, situant aquesta heretgia en el tema
del mon natural i mostrant com aquest
condueix a la tematitzacio de la situacio
humana en la vida historica entesa com
a una situacio de problematicitat. En
I'ultima part de I'cxposicio hom recons-
trui la diagnosi quc J. Patoucka fa de l'e-
poca contemporania i qualifica el seu
missatge corn a missatge rational.

El Dr. Robert Roda, en una ponencia
intitulada Sensibilitat i metal isica, dirigi
la seva atenc16 a un dels temes mes atrac-
tius d'E. Levinas: la sensibilitat. Despres
dc col-locar en el concepte d'intenciona-
litat el floc privilegiat de l'herencia fe-
nomenologica quc adopta Levinas, R.
Roda subratlla com es tambe aqui on cal
veure la innovacio i la contraposicio de
Levinas en relacio al seu mestre: es trac-
taria d'introducir en 1'estructura inten-
cional la possibilitat de la receptivitat
com a moment positiu.

El Dr. Salvi Turro desenvolupa el
terra Aproximacio fenomenologico-her-
meneutica a la intuicio i deduccio a Des-
cartes. L'analisi genetica del sorgiment
d'aitals nocions en els escrits de joven-
tut de Descartes (Olympica, Studium
bonae mentis, Regulae) ens mostra Ilur
depcndencia d'una fenomenologia im-
plicita del donar-se de la serie temporal:
com a totalitat anticipada en el cas de la
intuicio, com a desplegament mecanic
en el de la deduccio. L'estudi dels pro-
cediments intuitius (extensi6, jo penso)
i deductius (operations metodoldgiques
i fisiques) en les obres de maduresa (Le

259



Monde, Meditationes, Discours et Essais)
palesa una hermeneutica de la intuicio
com a construccio del sentit rector de
l'objectivitat i de la deduccio com a apli-
cacio particular empirica d'aital sentit.
Des de la fenomenologia immediata del
temps i I'hermeneutica de la compresio
ontologica es aixi possible un apropa-
ment de la intuicio cartesiana a l'a prio-
ri kantia i de la deduccio a 1'a posteriori.

Amador Vega exposa la ponencia
Hermeneutica del silenci. Assaig d'una
fenomenologia de la religio a L. Witt-
genstein. Partint de la definicio de feno-
menologia com a gramatica del sentit en
les Philosophische Bemerkungen i en-
front del silenci respecte d'allo mistic del
Tractatus, en les Bemerkungen uber
Frazers The Golden Bough, Wittgens-
tein determina la religio com a forma de
vida i, amb aixo, afirma la possibilitat
d'establir una fenomenologia-gramatica
dell usos corresponents a aquest ambit
linguistic: es tractaria de descriure Ies
condicions sota les quals hom utilitza

matic de Glauben- i Ies connexions fa-
miliars que la circumscriuen. Aqucsts
plantejamcnts enllacen amb la proble-
matica teologica classica sobre el silen-
ci-Ilenguatge com a floc de trobament
(presencia-absentia) entre Deu i home.

Ferran Graell, en Variations logiques,
defensa la necessitat de renovacio del
Ilenguatge fenomenologic i n'oferi una
mostra repensant alguns problemes lo-
gics plantejats pets corrents neopositi-
vistes, quc alhora demanen una refunda-
cio del Ilenguatge fenomenologic en el
cas que hom vulgui mantenir-se en la
positivitat. El paper del Ilenguatge, la 16-
gica d'enunciats i de classes, es troben
apuntats en el seu treball, per on s'ob-
serva la insuficiencia del neopositivisme
i, alhora, Ies insuficiencies de 1'husser-
lianisme. En efecte, la critica logica als
suposits del Ilenguatge esdeve una crIti-
ca mctodica a la reduccio husserliana:
Puna acompanva a I'altra; el present re-
clama per a la fenomenologia el caracter
de filosofia do la sospita i estableix el ta-

una certa paraula -aixi, el cas paradig- ranna itinerant d'aquesta filosofia.

INFORME
DE L'ASSOCIACIO CATALANA DE FENOMENOLOGIA

A LA SOCIETAT CATALANA DE FILOSOFIA

SOBRE LES ACTIVITATS DEL CURS 1988-89

Proseguint en la linia de treball acor-
dada per I'Associacio d'efectuar un con-
gres anval d'exposicio i discussio de re-
cerques, en comencar el curs 88-89 hom
decidi realitzar les II Jornades de Feno-
menologia al voltant de M. Heidegger
en 1'avinentesa del centcnari del seu
naixement. S'escolli Mallorca com a seu
de la trobada -iniciant aixi un possible
itincrari rotatori per la nostra area lin-
guistica- i hom informa als nostres
membres a fl e iniciessin la prepara-
cio de Ies possibles comunicacions.

L'organitzacio de lcs Jornades fou en-
comanada fonamentalment als membres

dc 1'Associaci6 de Mallorca que, al seu
torn, aconseguiren la coparticipacio del
Departament de Filosofia de la Univer-
sitat de Ies hits Balears.

Al llarg del primer i segon trimestre
del curs es dugucren a terme diversos
tramits per tal d'invitar conferenciants
que completcssin el programa de comu-
nicacions dels membres de 1'Associaci6,
i per aconseguir el recolzament econo-
mic de les institutions culturals de Ba-
lears.
A travcs dels membres de Barcelona

es connecta amb els professors F. Mon-
tero Moliner, Eusebi Colorner i F. Mar-
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