
ACTIVITATS DEL DEPARTAMENT DE FILOSOFIA

DE LA UNIVERSITAT AUTONOMA DE

BARCELONA

1. Jornades de filosofia

Anualment , i des de l'any 1980, cl De-
partament convoca unes Jornades de Fi-
losofia. Contribueixen a I'organitzacio i
al financament altres institutions : l'Ins-
titut de Ciencies de l'Educacio , l'Insti-
tut Alemany de Cultura , l'Institut
Francais de Barcelona etc. A les prime-
res convocatories les sessions tenien floc
a locals situats a la ciutat de Barcelona.
Des de l ' edicio de 1987 els actes es ce-
lebren a la mateixa Facultat de Lletres
de la U . A.B. El canvi obeeix a la volun-
tat d'apropar les Jornades als estudiants
de filosofia i als altres universitaris, en
el mare de la politica de contactes inter-
disciplinaris que duu a terme el Depar-
tament.

Les VII Jornades ( 1986) tingueren per
tema L 'estetica del romanticisme, amb
contribucions de W. Henckmann, G.
Cenoz, R . Argullol, J . M. Valverde i A.
Mari.

Les VIII Jornades ( 1987) tingueren
per tema El temp s ( el temps de la filoso-
fia, el temps de la literatura , el temps de
la ciencia ), amb contributions de A.
Mari, J. Casals , V. Gomez Pin, J. de
Dios Vial Larrain , C. Bidon Chanal, M.
Garcia Doncel i Olivier Costa de Beau-
regard (els dos darters a l'Institut
Francais).

Les IX Jornades ( 1988) tingueren per

tema Revisio de la Il•lustracio . El fracas
o vigencia del projecte de la modernitat.

El programa fou el seguent:
Ramon Valls Plana (Univ . do Barce-

lona): Pervivencia i critica de la Illustra-
cio a l'idealisme.

Ernesto Garzon Valdes ( Univ. de Ma-
guncia ): El orden republicano y la paz.

Jose Jimenez (Univ. Aut . de Madrid):
La turbia necesidad de la pasion.
Aproximacion a las Afinidades electivas.

Adela Cortina (Univ. de Valencia), La
razon prdctica como herencia de la Ilus-
tracion.

Salvador Giner : Profanitat i religio ci-
vil.

El 1989 les Jornades no s'han celebrat.
Les Jornades de 1990 estaran dedicades
al segon centcnari de la Critica del Ju-
dici de Kant.

La majoria de conferencies de les Jor-
nades es publiquen a la revista Enraho-
nar.

2. Quinzenes de Filosofia de la Ciencia

A la tardor dels anys 1985, 1986 i 1987
el Departament va organitzar les Quin-
zenes de Filosofia de la Ciencia, en
col-laboracio amb cls Departaments de
Fisica i de Matematiques de la U.A.B. i
de la Universitat del Pais Basc.

L'edicio de 1985 consisti en quatre
sessions sobre fisica quantica (W. Me-
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yerstein), quatre sessions sobrc origcn i

fonament de les matematiques (C. BI-

don Chanal) i dues conferencies de J.

Echeverria.
L'edicio de 1986 presenta dos temes.

El primer fou <Termodinamica i infor-

macio en biologia molecular-, a carrec

de David Jou i Walter Meyerstein. El se-

gon fou -La interpretacio matematica de

l'univers: mite o realitat", a carrec de Jo-

sep Montserrat, Javier Echeverria, Vic-

tor Gomez-Pin i Walter Meyerstein.

Tres treballs d'aquesta Quinzena han es-

tat publicats a la col-leccio «Enrahonar.

Monografies--, gracies a una subvenc16

de la Diputacio de Barcelona.

L'edicio de 1987 es desenvolupa en

dues parts. A la primera part es tracta-

ren problemes de la racionalitzacio ma-

tematica de la realitat fisica, amb confe-

rencies a carrec de Caries Perello, Ma-

nuel Garcia Doncel, Cartes Bidon Cha-

nal y Victor Gomez Pin. La segona part

consisti en una exposicio dels resultats

del Seminari sobre <<Models cosmolo-

gics<<, amb participacio de Xavier Fuste-

ro, Enric Verdaguer, David Jou, Diego
Pavon, Walter Meyerstein, Jesus Moste-

rin, Nathalie Deruelle, Jean Eisenstaedt,
Remi Hakim.

Els darrers anys no s'ha convocat la

Quinzena.

3. Jornades de Filosofia Catalana

A partir de 1988, el Col-legi Univer-

sitari de Girona (ara Estudi General de
Girona) i el Departament de Filosofia de

la U.A.B. convoquen a Girona, a la pri-

mavera, les Jornades de Filosofia Cata-
lana. Es tracta d'una iniciativa destinada

a estimular l'estudi del pensament catala
en totes les seves vessants; es, per tant,

un hoc d'encontre eminentment inter-
disciplinari. Els organitzadors aspiren a

una certa permanencia dels treballs sota

la forma de seminari de recerca.

Les I Jornades de Filosofia Catalana
tingueren per tema -El debat intercultu-

ral els segles XIII i XIV-- amb sengles
sessions sobre Arnau de Vilanova (Fran-

cesc F. Fortuny, Francesco Santi, Luis

Garcia Ballester), Ramon Llull (Lola

Badia, Charles Lohr, Dominique Ur-

voy, Anthony Bonner), l'Islam (Mikel

de Epalza, Miquel Barcelo, Dolors Bra-

mon) i el Judaisme (Josep Ramon Mag-

dalena, Jaume Riera).

Les conferencies han estat publicades

a l'Anuari del Col•legi Universitari de

Girona (edicio de 1989).

Les II Jornades de Filosofia Catalana

(25-27 d'abril de 1989) han estat orga-

nitzades en col•laboracio amb la Socie-

tat Catalana de Filosofia i han tingut per

tema -El segle XIX--. Han comptat amb

les intervencions de M. Jorba, J. Bada,

Ll. Rourera, A. Sanvicens, B. Muniesa,

A. Juncosa, J. Casassas i N. Bilbeny, i

s'hi han estudiat especialment les figures

de Manuel Mila i Fontanals, Antoni Co-

mellas i Cluet, Xavier Llorens i Barba,

Francesc Pi i Margall i Jaume Balmes.

Algunes de les conferencies seran pu-

blicades a la revista Enrahonar.

4. Seminari sobre <<Models

cosmologics--

Entre octubre de 1987 i marc de 1988

el Departament ha coordinat un Semi-

nari sobre -Models cosmologics <, amb
participacio tambe del Departament de
Fisica de la U.A.B., del Departament de

Logica de la U.B. i de 1'Institut Henri
Poincare de Paris. Hi han col-laborat: A.

Estany, W. Meyerstein, J. Montserrat, J.

Rovira (Dep. de Filosofia U.A.B.); X.
Fustero, M. Garcia Doncel, D. Jou, D.

Pavon, E. Verdaguer (Dep. Fisica
U.A.B.); J. Mosterin (U.B.); O. Costa

de Beauregard, N. Deruelle, J. Eisens-

taedt. R. Hakim (Institut Henri Poinca-

re). Les sessions del seminari han estat

un fecund punt de dialeg entre filosofs i
fisics. El resultat n'ha estat un volum

editat per W. Meyerstein: Foundations
of Big Bang Cosmology, World Scienti-

fic Publishing, Singapur, 1989, XX +
342 pags. La presentacio del llibre a Be-

llaterra ha donat floc a un breu cicle de

conferencies amb participacio, com a in-
vitats estrangers, dels fisics anglesos J.
Barrow i W. Davies (16-17 de maig de
1989).

El pressupost del Seminari (un milio

de pies.) ha estat cobert per aportacions

de la U.A.B. i de la Generalitat de Ca-

talunya.
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5. Seminari sobre ,La transmissio del
Timeu

A partir de 1988 el Departament
coordina un Seminari sobre -La trans-
missio del Timeu », amb participacio
dels especialistes seguents : J. Montser-
rat (U.A.B.), coordinador ; W. Meyers-
tcin (U.A.B.); J.V. Field (Science Mu-
seum , Londres ); Luc Brisson , J.-M. Le
Gal i T. Levy (C.N.R.C., Paris ); F. Ro-
mano ( Univ. de Catania ). El seminari ha
celebrat tres sessions de treball a Paris i
una sessio plenaria a Girona (28-29 de
juny de 1989 ) amb la col-laboracio del
Col•legi Universitari de Girona.

L'objectiu del Seminari es la publica-
cio d'un volum sobre el metode cienti-
fic de Plato al Timeu i la seva compren-

sio en la tradicio filosofica fins a New-
ton.

6. Simposi Wittgenstein-

Ha estat organitzat per la unitat de Fi-
losofia de I'Estudi General de Girona els
dies 12-14 d'abril de 1989, amb la col.la-
boracio d'altres institucions . Vegeu-ne
la informacio en un altrc apartat d'a-
quest mateix Anuari.

7. El Departament publica la revista
semestral Enrabonar, Quaderns de filo-
sofia ( 15 numeros des de 1981) i edita la
col-lecc16 ,Enrahonar. Monografies» (3
volums des de 1987), a part de les pu-
blicacions d'us intern.

Josep Montserrat
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