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Nota introductòria

La construcció d’un àmbit filosòfic és un repte difícil que necessita de la 
col·laboració i de la complicitat de moltes persones i de diferents genera-
cions i institucions. A continuació presentem la tria final de les comuni-
cacions pronunciades en ocasió del IV Congrés Català de Filosofia que la 
ciutat de Vilafranca del Penedès acollí entre els dies 25 i 28 de novembre 
de 2015, i que comptà amb la participació de més de 160 ponents de totes 
les universitats catalanes del Principat, del País Valencià, de Mallorca, així 
com també d’Espanya i Portugal, Itàlia, França i Mèxic. La participació 
de més de 300 assistents feu palesa la consolidació del treball filosòfic al 
nostre país.

El IV Congrés català de filosofia s’afegia als tres celebrats anteriorment a 
Barcelona el 2007 (actes publicades per l’IEC el 2011 a cura d’Andreu Grau, 
Josep Monserrat i Ignasi Roviró i accessibles al seu Portal de Publicacions), a 
Sueca el  2011 (actes publicades per l’editorial Afers a cura de Xavier Serra: 
II Congrés Català de Filosofia. Joan Fuster, in memoriam) i a Palma (2014). 
La Societat Catalana de Filosofia fou encarregada de l’organització d’aquesta 
quarta edició amb la col·laboració de la Societat de Filosofia del País Valencià 
i l’Associació Filosòfica de les Illes Balears, i amb el suport de la Facultat de 
Filosofia de la Universitat de Barcelona, la Facultat de Filosofia i Ciències de 
l’Educació de la Universitat de València, la Facultat de Filosofia de la Univer-
sitat Ramon Llull, el Departament de Filosofia de la Universitat Autònoma 
de Barcelona, el Departament de Filosofia i Treball Social de la Universitat de 
les Illes Balears, el Departament de Filosofia de la Universitat de Girona, la 
Universitat Internacional de Catalunya, la Universitat Pompeu Fabra, a més 
de la Càtedra Ferrater Mora, la Fundació Francesc Pujols, l’Ajuntament de 
Vilafranca del Penedès i el Consell Comarcal de l’Alt Penedès.

El congrés constà de contribucions de cinc menes: conferències plenàries, 
taules d’exposició de comunicacions, simposis temàtics, taules rodones i acti-
vitats complementàries. Les taules d’exposició de comunicacions, cinc en total, 
recolliren aportacions en els següents àmbits: Àmbit A: Història de la Filosofia 
i Història de la Filosofia Catalana; Àmbit B: Lògica, Filosofia del Llenguatge, 
Filosofia de la Ciència, Teoria del Coneixement, Filosofia de la Ment; Àmbit C: 
Metafísica i Antropologia; Àmbit D: Filosofia Política, Estètica i Teoria de les 
Arts; i Àmbit E: Filosofia de l’Educació, Ensenyament i Didàctica de la Filosofia. 
El congrés acollí també diferents activitats organitzades per diversos grups de re-
cerca actius a Catalunya o per institucions culturals: els simposis sobre els filòsofs 
Francesc Xavier Llorens i Barba, sobre Jacques Derrida, sobre René Descartes i 
sobre Spinoza i l’idealisme alemany ; actes culturals a propòsit de Francesc Pu-
jols, el teatre, la música i la neurociència; dos simposis més de caràcter temàtic, 
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dedicats a l’Ètica i la Política i a l’Estètica Gustatòria. Al final d’aquest volum es fa 
constar, després de l’índex corresponent, una reproducció del programa del con-
grés on es podrà constatar la varietat de les temàtiques que van ser presentades.

Les lliçons inaugural i de cloenda, a càrrec de Manuel García-Carpintero 
(«Relatar l’esdevingut com a invenció») i Fina Birulés («Notes sobre l’expe-
riència contemporània del temps») van ser publicades en l’anterior número 
de l’Anuari de la Societat Catalana de Filosofia, 2016, XXVII, pàgines 7-28 
i 29-39 respectivament. També van figurar en el Butlletí platònic del mateix 
número de l’Anuari les aportacions d’Àngel Pascual, Maria Arquer, Jonathan 
Lavilla i Jordi Casasampera (p. 131-216).

Tindran publicació a part també el simposi de la Càtedra Ferrater Mora, 
dedicat a la figura de Llorens i Barba (Pensament i llegat de Francesc Xavier 
Llorens i Barba, Joan Vergés i Xifra (ed.), Girona: Documenta Universitària, 
2017) i el simposi de l’Institut de Dret i Tecnologia «Ethics & Legal and 
Political Philosophy» a l’editorial Springer.

Seguidament us presentem una tria escollida de les comunicacions.

Maria Arquer, Joan Cuscó, Josep Monserrat i Bernat Torres




