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PROGRAMA DEL CINQUÈ
CONGRÉS CATALÀ DE FILOSOFIA

20-22 juny 2019 (Canillo, Andorra)

Sessió inaugural

Àngels Mach Buch (Presidenta de la Societat Andorrana de Ciències)
Josep Monserrat Molas (President de la Societat Catalana de Filosofia)
Molt Il·lustre Sr. Xavier Espot Zamora (Cap de Govern, Principat d’Andorra).
Hble. Sr. David Palmitjavila Duedra (Cònsol menor de Canillo)
Tobias Grimaltos (President de la Societat de Filosofia del País Valencià)

Conferències plenàries

Casanovas, Pompeu. Deu elements de transformació (i control) de la identitat 
contemporània.

Martí-Jufresa, Felip. Tot Plegat, Gran Escampall: escriure filosofia fora pàgina.
Mateu Zamora, Vicenç. Singularitats i reptes d’un microestat.
Rius, Rosa. Miniatures filosòfiques: pensar la festa amb Jeanne Hersch.
Roca-Royes, Sònia. L’epistemologia de la modalitat: tendències actuals.

Àmbit 600 anys del Consell de la Terra

Abat Ninet, Antoni. Improving constitutional crowdsourcing to reconcile the 
demos with the nomos.

Bueno Junquero, Adrián. Explorant descriptivament el fenomen de la imposi-
ció: una aproximació fenomenològica.

Escobar Vicent, Alejandro. Secessió, autodeterminació i lluites pel reconeixe-
ment en la Catalunya del segle xxi.

Farrerons, Jaume. El significat filosòfic de l’Holocaust.
Fonolleda Riberaygua, Marta. Reflexions al voltant de la sostenibilitat a Andorra.
Gallardo Talon, Javier. Escribir lo político: Maquiavelo desde Claude Lefort.
Gamper, Daniel. Actualitat i utilitat del populisme a propòsit de l’independen-

tisme català.
Garcia, Ernest. El progrés i els límits del planeta: algunes lliçons per al segle xxi 

del debat entre Godwin i Malthus.
Lladó Gran, Maria. Jonàs d’Orleans, mirall de prínceps: els inicis de la filosofia 

política medieval.
Marzougoug, Pol. Companys, no era això: un necessari exercici d’autocrítica.
Mercadé Serra, Marc. Tractatus Domesticus.
Miras Boronat, Núria Sara. «Viure és un verb, no un nom»: Charlotte Perkins 

Gilman sobre la literatura política, feminisme i emancipació.
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Morató, Francesc. Economistes i filòsofs.
Seguró, Miquel. La idea d’Europa des de la perspectiva filosòfica de Karl Jaspers.
Simon, Wendy R. Comentari a la «Vita Activa i l’Edat Moderna».
Straehle, Edgar & Fantauzzi, Stefania. Arendt i el judaisme: llegint el present, 

rellegint la tradició.
Tena Sánchez, Jordi. Vers una definició de la virtut cívica.
Teodoro Alandere, Francesc Xavier. Poder disciplinari i violència rizomàtica 

a Cisjordània.
Vergés Gifra, Joan. Les fal·làcies de la identitat i els seus antídots conceptuals.
Wang, Xiaomeng. El poble, l’estat, i el governant segons el pensament polític de 

Menci.

Àmbit història del pensament

Deniz Machín, Deyvis. Algunos antecedentes presocráticos en torno a la dis-
cusión sobre la sede hegemónica del alma: encefalocentrismo vs. cardiocen-
trismo.

Fioraso, Nazzareno. Perfil de un problema filosófico desde la Ilustración hasta el 
siglo xx: la relación entre España y Europa.

Jiménez Guirao, Jordi. El redreçament de la filosofia catalana durant la dicta-
dura de Primo de Rivera: les Conferències filosòfiques de l’Ateneu Barce-
lonès.

Llorca Arimany, Albert. La recepció catalana de l’obra de Paul Ludwig Lands-
berg: entre Paul Ludwig Landsberg i Joaquim Xirau.

Lluis Llinàs, Joan. La relació amb la tradició en els inicis de la filosofia moderna.
Marcio Cid, Ignacio. Denominar y determinar lo(s) primero(s): Presocráticos, 

ἀρχή y ciencia(s).
Miró i Comas, Abel. «Saber no es pot tal bé, si no és sentit»: sobre el coneixement 

per connaturalitat en el cant 106 d’Ausiàs March.
Montosa Molinero, Pablo; Sales Vilalta, Guillem. La crítica de E. W. Von 

Tschirnhaus a la identificació entre consciència i coneixement.
Mumbrú, Àlex. El concepte de gratitud a Hölderlin.
Parcero Oubiña, Òscar. Descartes: El mètode del Discurs.
Rodríguez, Natàlia. Miguel de Unamuno: viure en la tragèdia.
Tello Brugal, Joan. Els límits del raonament i les possibilitats de la fe en Joan 

Lluís Vives.
Turró, Guillem. Aproximació a la concepció orteguiana de la felicitat.
Tauste Alcocer, Francisco. Razón y fe en la Exposición del De Trinitate de 

Boecio de Tomás de Aquino.

Àmbit paraula i raó

Alcolea Banegas, Jesús. Mecanismes dialògics en debats públics.
Artiga, Marc. Què és la mentida?
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Ballesteros, Virginia. Disputando la realidad de la enfermedad mental.
Cabrera Miquel, Marta. Emotions, reasons and rationality.
Casaban Moya, Enric. La cerca d’una teoria dels mems: sobre el darwinisme en 

la transmissió d’informació.
Contí, Marta. Is weak ontological emergence an unstable view?
García, Indalecio. Nietzsche, lenguaje y moral.
González Guardiola, Joan. Sobre la noció de fenomenologia aplicada i la seva 

importància per a la comprensió de la fenomenologia como a mètode i com 
a filosofia.

Iranzo Ribera, Noelia. Non-local correlations and causation: an elusive rela-
tionship?

Llorens, Òscar. Deu ontologies per a la física quàntica.
Macià, Josep. Voler dir: Grice i l’anàlisi del significat en termes d’intencions.
Oms, Sergi. La noció de paradoxa.
Ortín, Anna. Descartes i la distinció entre qualitats primàries i secundàries.
Perarnau Vidal, Dolors. Ludwig Wittgenstein i la poètica del silenci contempo-

rània.
Pérez González, Saúl. What are the nuts and bolts of social mechanisms?
Picó Pérez, Vicent. Les diferències ontològiques entre la mecànica clàssica i la 

mecànica quàntica.
Ruiz Gil, Humbert. Wittgenstein, escales i jocs: cent anys del Tractatus.
Sans, Alger. Arguments en contra de la vigència de la Inferència a la millor ex-

plicació viable des d’una perspectiva eco-cognitiva de l’abducció.
Valor Abad, Jordi. Una concepció expressivista de la veritat.

Àmbit art i percepció

Batalla, Ana L. Com viure després d’Auschwitz?
Bocos Mirabella, Yaiza Ágata. Sabor a paisaje: conceptos para la artificación 

de la cocina.
Campdelacreu, Marta. Una anàlisi de la resposta de Carmichael a la pregunta 

sobre la composició.
Carregui Prior, Joaquim. La concepció filosòfica en el context del jardí sagrat.
Corbí, Josep. Fictional worlds, narrativiy and expression.
Crespo Ribot, Víctor. De l’oblit a la memòria per mitjà de la promesa: Nietz-

sche i la geneologia de la moral.
Cuscó Clarasó, Joan. Qüestions d’art oblidades.
Escribano, Xavier. L’experiència de la respiració: aproximacions des d’una feno-

menologia del cos viscut.
Fernández Borsot, Gabriel. Transhumanisme i alteritat: de veritat la tecnologia 

és la clau?
Martínez Sáez, Carmen. Creença i cooperació.
Moya, Albert. L’obra d’art com a «fenomen saturat».
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Pedragosa, Pau. Fenomenologia d’allò estrany: aproximacions des de la ficció.
Pérez Casanovas, Àger. La variació com a experimentació: un apropament prag-

matista a la creació simbòlica de Picasso.
Pià-Comella, Jordi. L’arrelament segons S. Weil i la seva aplicació artística (J. 

Plensa i M. Montobbio): un concepte operatiu per pensar la qüestió de la 
identitat andorrana?

Ripollés Piqueras, Marc. Ensayo sobre el arte de caminar.
Rius, Carles. La metafísica de la llum en Schelling, fonament de les arts plàsti-

ques.
Rosell, Sergi. És la vida absurda?
Roviró Alemany, Ignasi. Les altres vies d’entrada del pensament estètic a Cata-

lunya.
Teruel Díaz, Ricardo. La història filosòfica en Kant.
Velásquez, Carla. La antropología filosófica según José Ferrater Mora.
Vilar, Gerard. L’actualitat de l’estètica de Lyotard.
Viscaíno, Jordi. La genealogia del mirall: implicacions psicosomàtiques del seu 

ús segons la perspectiva Seital.

Àmbit filosofia i educació

Arbonès Villaverde, Glòria. Curmetratges i Filosofia 3/18.
Carreras, Carla. Filosofia pràctica? Filosofia aplicada? No només una qüestió de 

nom.
Corcó, Josep. L’educació en el racionalisme crític de Karl Popper.
Monné Bellmunt, Alexandra. Filosofia de l’educació en la formació inicial de 

mestres a la Universitat d’Andorra.
Pigem, Jovita. Ensenyar filosofia en un poble.
Puig, Irene. Com llegir filosòficament El Petit príncep d’Antoine de Saint-Exu-

péry.
Sànchez Margalef, Ferran. Transhumanisme i educació.
Verdaguer Emazabel, Maria. La col·laboració entre el professorat de filosofia i 

l’Ajuntament de Terrassa: la descoberta de la filosofia al carrer.
Vilanou Torrano, Conrad. La pedagogia postfilosòfica: gènesi d’un canvi de 

paradigma.

Simposi consum i contaminació

Blasco, Xavier. La natalitat en un món finit.
Fernandez, Gonzalo. Ecomonedes: una moneda per salvar el món.
Lostao, Sergi. La tragèdia dels comuns al segle xxi.
Lostao, Sergi. Conclusió i reflexions finals.
Magaña, Pablo. La no-contaminació: una obligació pública negativa?
Reyes, Adrià. Desigualtat en contextos desiguals.
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Simposi transmissió des del pensament filosòfic femení

Birulés, Fina. Història i transmissió: les filòsofes del mil nou-cents.
Clua Torres, Martí. Anneliese Maier i el debat sobre l’estatut científic de la 

filosofia natural del segle xiV: una aproximació a la seva concepció de la his-
toriografia del pensament.

Fantauzzi, Stefania. Actuar políticament entre tradició i transmissió.
Fuster Peiró, Lorena. El fons weilià del pensament de Judith Butler.
Hoogeveen, Teresa. De Beauvoir a Lacan: l’anàlisi de Françoise Collin d’un 

rencontre omès.
Matheu Ribera, Pau. Buscar el que ens manca en el que ha estat destruït: la 

importància del passat vençut en Simone Weil.
Jorba, Helga. Rahel Varnhagen i la ferida d’Europa.
Pétriz, Hypatia. No temem Virginia Woolf: l’assassinat de l’Àngel de la Llar.
Rabassó, Georgina. Diotima de Mantinea: eròtica, filosofia i pensament femení.
Straehle, Edgar. La tradició després de la ruptura del fil de la tradició: una apro-

ximació des de Hannah Arendt.

Simposi platònic

Casasampera, Jordi. Serietat i broma en l’escena del Gòrgias.
De Pablo, Amanda. Μεταξύ en Plató: l’enamorament de Sòcrates.
Ferrari, Alessia. Gli uomini, i pesci e i prigionieri.
Gili Gal, Edgar. Rechazo de los demás y repliegues de si en la figura de Sócrates.
Pascual, Àngel. El consell dels grans absents i els joves que vaguen.
Salgueiro, Daniel. El Cràtil: més enllà del naturalisme i el convencionalisme.
Suriol, Adriana. Parem l’orella a l’entremig: els elements sonors no discursius 

del Convit.
Torres, Bernat. Silencis que parlen: el revestiment dramàtic en el Fileb de Plató.

Simposi autobiografies desconstruïdes
Bassas, Xavier; Valls, Juan Evaristo. Derrida i l’estètica.
García, Lorenzo; Rosàs, Mar. Derrida i W. Benjamin.
Llevadot, Laura; Martí, Guillem. Derrida i la psicoanàlisi.

Simposi Andorra i el pensament carolingi
Gascón Sevilla, Andrés. Déu, Món i Home en l’obra d’Escot Eriúgena.
Grau Arau, Andreu. Món, església i societat en la cultura carolíngia.
Lladó Gran, Maria. Andorra i els carolingis: mite i realitat.
Miró Tuset, Climent. El xoc cultural del món carolingi amb el visigot: el cas del 

bisbat d’Urgell.
Grau Arau, Andreu. L’herència de la mentalitat política carolíngia en la idea 

imperial medieval i en la formació de les nacions modernes.
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Sessió de clausura

Josep Monserrat Molas (Societat Catalana de Filosofia)
Àngels Mach Buch (Societat Andorrana de Ciències)
Vicenç Mateu Zamora (exsíndic general, Principat d’Andorra)


