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SUMARI  
 

Primer número de Frónesis del curs 2019-20, que obrim amb un article sobre 

Charles Fourier i el sistema de falansteris, un mètode d’organització social en 

el que l’interès individual és atès de manera constant, al mateix temps que la 

caritat fraternal es veu entronitzada com a objectiu prioritari. Un treball 

sobre l’escepticisme de Francisco Suárez i un altre sobre la metafísica de 

Christian Wolff completen la secció ‘Lletres i pensament’. 

‘Art i Ciències Socials’ l’hem dedicat monogràficament a l’Edat Mitjana, 

amb articles sobre ‘Els orígens del món medieval’, ‘L’orbre musulmà ‘i ‘L’orbe 

cristià’. A la secció ‘Ciències, ecologia i tecnologia’ hi trobareu un article 

sobre els neurotransmisors i un altre sobre la figura de Santiago Ramon i 

Cajal. Una nova entrega de ‘Una mirada crítica al transhumanisme’ ens 

apropa a la pel·lícula In Time, la recreació d’un món distòpic dirigida amb 

encert per Andrew Niccol, que servirà per cloure la secció. 

 Pel que fa a les biografies, aquest trimestre revisarem tres figures 

molt rellevants i de orientacions molt diverses dins del món de la cultura i el 

pensament: els filòsofs Michel de Montaigne, Alfred North Whitehead i 

Sarvepalli Radhakrishnan. Bona lectura! 

* * * 
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FOURIER i EL SISTEMA SOCIAL DELS FALANTERIS  

Agnès Morella 

L’any 1841 va ser publicat a Catalunya un llibre anònim en forma d’exposició 

i comentari sobre el sistema de falansteris 

proposat per Charles Fourier (1772-1837), 

pensador socialista francès i empresari 

arruïnat en l'època de la Revolució Francesa. 

Degut a la greu situació econòmica, Fourier 

va sobreviure durant uns anys amb moltes 

dificultats com modest oficinista. De 

formació autodidacta, va absorbir a través 

de la lectura les influències de diversos 

corrents de pensament del segle XVIII, 

especialment Rousseau. Pioner en la crítica 

sistemàtica de la nova societat capitalista i 

liberal sorgida de la revolució industrial, se’l 

sol enquadrar entre els socialistes 

anomenats utòpics, al costat de Henri de Saint-Simon, Robert Owen, Pierre 

Joseph Proudhon i Louis Blanc. 

Bon coneixedor de l'especulació comercial, Charles Fourier va atribuir 

a la mala organització de l'intercanvi molts dels mals del món modern. Va 

proposar un nou sistema d'organització social basat en la lliure associació 

d'éssers humans. Amb aquests antecedents va idear unes comunitats 

modèliques, els anomenats falansteris, una espècie de cooperatives de 

producció i consum on regiria l'harmonia social; aquesta utopia seria posada 

en pràctica sense èxit a mitjan segle XIX a França i Estats Units. Entre les 

obres de Fourier hi destaquen el Tractat de l'associació domèstica i agrícola 

(1822), El nou món industrial (1829) i La falsa indústria (1835). A continuació 

transcriurem un fragment de la interessantíssima valoració que un autor 

anònim català va realitzar l’any 1841 a propòsit del sistema de Charles 

Fourier. El text publicat destaca pel seu to d’excelsa lloança, malgrat no 

deixar de suggerir una certa mirada irònica i crítica vers la proposta dels 

falansteris. Per tot plegat, per l’ambigüitat que destil·la, és possible que 

l’autor preferís mantenir el seu nom en l’anonimat, per tal de poder mostrar-

se més lliure a l’hora d’expressar la seva opinió: 
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«Al fixar la vista sobre les nostres societats modernes, s’adverteix en elles un 

neguit continu, una impaciència incessant, un anhel indefinible per arribar a 

assolir una altre ordre de coses alternatiu al vigent. Les societats modernes 

pugnen entre elles, s’afanen i s’agiten en totes direccions i sentits, per tal de 

sortir de l’estat en el que es troben; i aquesta mena de febre que les devora 

és una prova fefaent de què la seva situació no està precisament en 

harmonia amb les seves necessitats presents, i que a les entranyes dels 

nostres pobles hi rau un vici, una malaltia que amenaça les societats 

modernes amb la ruïna, si és que no s’hi posa remei ben aviat. 

Tots els homes il·lustrats coneixen aquesta situació, comprenen els 

perills que du associats, i són molts els que amb més o menys empenta, amb 

més o menys encert, amb millors o pitjors resultats, s’han dedicat a 

investigar l’origen de tants mals, i a proposar els remeis que han d’aplicar-se. 

Els pobles, abandonant-se al impuls cec dels seus instints i necessitats, van 

abraçar en més d’una ocasió la violència i la revolució, i amb freqüència el 

món sencer va estremir-se amb les seves sacsejades. Malgrat això, la 

humanitat gemegava sense sentir cap millora substancial després de la 

revolta; ans al contrari, doncs la seva situació sovint empitjorava amb 

aquests cops tan temeraris com terribles, que venien a ferir de retruc a 

aquells mateixos que pretenien obtenir la millora social per mitjans violents 

(...) Aquells que coneixen millor les dolències socials no apel·len ja a la força 

bruta, sempre perniciosa, de les revolucions, no; sinó que es dirigeixen a la 

raó, al convenciment i a la persuasió, procurant fer-se amb deixebles i 

prosèlits, generalitzant els seus principis i doctrines, inoculant els seus 

dogmes i sistemes en els hàbits i les creences del poble, ben segurs de què és 

materialment impossible que cap govern, cap institució política, cap 

organització social, per robusta que sigui, resisteixi a la omnipotent influència 

de l’opinió pública, quan aquesta arriba a fer-se forta i compacta (...). 

I així va arribar per fi Charles Fourier, i creà un sistema profundament 

filosòfic i altament social, digne en totes les seves vessants del seu geni, vast i 

organitzador. Ningú millor que ell ha estudiat l’estat actual de les societats; 

ningú com ell ha trobat l’origen de tants mals i les causes d’aquesta multitud 

de desastres que les afligeixen; i ningú ha aplicat a aquests mals remeis més 

suaus i, al mateix temps, més radicals. Les seves mires principals van dirigir-

se a propiciar el respecte vers tots els poders existents, a no perjudicar a 

classe social alguna, a no menyscabar cap interès creat, sinó que conciliant 
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en la mesura del possible l’actualitat amb els seus grans plans de cara al 

futur, tendeix a col·locar insensiblement la humanitat en el camí que ha de 

conduir-la en darrer terme a la prosperitat, al més alt grau de perfecció. El 

que en l’estat actual de coses és llavor de ruïna i destrucció, ell ho converteix, 

amb les seves combinacions màgiques, en deu de felicitat per als pobles. 

Al mateix temps que l’interès individual és atès de manera constant, la 

caritat fraternal es veu entronitzada pel seu sistema: les doctrines de Charles 

Fourier són tan benèfiques com universals; no exclouen cap raça, no es 

limiten a unes nacions determinades, no s’ocupen d’un sol poble: les seves 

mires són vastíssimes, immenses; la seva beneficència s’estén a tot l’orbe, la 

seva filantropia abasta la humanitat sencera. L’home ha d’estar en harmonia 

amb si mateix, amb l’univers i amb Déu. En l’associació d’interessos oposats, 

de tendències trobades, en el xoc mateix de les passions és on ha trobat 

Fourier el concert, l’harmonia, la unitat. La gran llei d’atracció que descobrí 

Newton per al món físic, l’aplica Fourier al món moral. Per què no hauria de 

regnar en aquest la mateixa unitat i consonància que en el món material ens 

admira i arrabassa?» 

Bibliografia.- AAVV: Assaigs. Biografies catalanes. Presentació i tria de J. Ruiz i Calonja. 

Barcelona: Vicens Vives, 1963. 

*** 
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LA DOCTRINA FILOSÒFICA DE FRANCISCO SUÁREZ  

Raimon Serrat 

La doctrina del filòsof granadí 

Francisco Suárez de Toledo (1548-

1617) comprèn una teoria del 

coneixement, una metafísica i un dret 

de gents. Les seves obres ocupen vint-

i-sis volums, i moltes d’elles aborden 

motius teològics i ascètics, malgrat 

que també n’hi de contingut 

estrictament filosòfic. 

Les Disputaciones metafísicas 

tracten de l’ens en tant que ens, 

considerant l’essència real de l’ésser i prescindint de la seva existència actual. 

És una obra que a dia d’avui es considera monumental, doncs aprofundeix en 

la Metafísica d’Aristòtil al mateix temps que hi manté la unitat i el mètode. 

Aquesta metafísica és presentada, per primer cop, com un tot ordenat, 

orgànic i sistemàtic, en la línia de la connexió més íntima de les coses i no 

com a simple comentari a l’obra aristotèlica. 

 El Tratado de las leyes y del Dios legislador ofereix tot un sistema de 

filosofia del Dret amb una àmplia fonamentació metafísica i moral, enriquida 

amb referències històriques a la legislació canònica i civil, i guarnida amb una 

sorprenent erudició.  

 Pel que fa a la teoria del coneixement, Suárez considera que per a què 

l’acte mateix del coneixement sigui possible, és necessària certa unió del 

objecte amb la facultat cognitiva. Aquesta unió es du a terme de manera que 

amb l’activitat, el principi cognoscent rebi certa semblança amb l’objecte 

conegut. Aquesta semblança o imatge s’anomena “espècie intencional”, en 

quant és una condició de la representació o noció. L’objecte adequat a 

l’enteniment humà en quant a tal, és tot ell un ens. Però l’objecte 

proporcional de l’enteniment humà segons el seu estat natural, és l’ens 

sensible o natural. 
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 La metafísica de Francisco Suárez 

s’ocupa de l’ens com a tal, és a dir, de l’ens 

real. Ens real és, per a ell, aquell que té una 

essència real, tant si existeix com si no 

existeix, doncs en metafísica es prescindeix 

de la seva existència actual. Mentre que 

altres ciències estudien únicament un 

determinat gènere d’ens, la metafísica té 

per objecte l’ens en tota la seva amplitud. 

Per tant, la metafísica ha d’estudiar o bé el 

concepte d’ens i els seus atributs, o bé les 

causes de l’ens, o bé els diferents gèneres 

d’ens. I sobre tot, en primer lloc, ha 

d’estudiar l’ens finit i l’infinit, és a dir, l’ens 

material i l’ens espiritual. Però com la 

metafísica considera l’ens en tota la seva amplitud, d’aquí Suárez dedueix 

que únicament cal investigar les causes darreres. Pel això, el coneixement al 

que condueix la metafísica segons Francisco Suárez, no és altre que la 

saviesa. Suárez, a l’estudiar les causes, segueix la divisió escolàstica i 

estableix quatre tipus principals: 

1) Causa material: només es por donar en els éssers materials, i 

s’anomena “matèria primera” o “matèria prima”. És el primer subjecte 

de totes les mutacions. 

2) Causa formal: s’ha d’admetre també entre els éssers. Però totes les 

formes, excepte l’ànima humana, són referides a la potència de la 

matèria, no pas creades a partir del no-res. La causalitat de la forma 

consisteix en l’actual unió amb la matèria. 

3) Causa final: és la causa veritable i pròpiament dita, és a dir, la finalitat 

a la que es dirigeix i la que dona sentit a l’ésser. 

4) Causa eficient: se la distingeix de la causa material i de la formal en 

què no aporta el seu propi ésser formal a la constitució de l’efecte, 

sinó que per l’activitat eficient dona a l’efecte un ésser diferent del 

propi. 
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Finalment, la doctrina de Francisco Suárez sobre el Dret de gents no busca 

cap mena de innovació, sinó que desenvolupa la ja aprovada per la filosofia 

tradicional. Segons aquesta doctrina, la comunitat política es constitueix per 

mitjà del consentiment mutu i la voluntat dels particulars. El Dret natural 

queda definit, doncs, com el conjunt de principis universals absoluts, 

necessaris i immutables que s’individualitzen i concreten en altres 

normatives i preceptes, derivats per conclusions i determinació, per 

l’honestedat necessària a la rectitud dels costums socials; les seves 

propietats principals són les pròpies de la llei natural, és a dir, la unitat i la 

immutabilitat. 

Bibliografia.- SUÁREZ, Francisco: Disputaciones metafísicas. Madrid: Tecnos, 2016. 

 

*** 
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CHRISTIAN WOLFF:  
DRET NATURAL, METAFÍSICA i DIVISIÓ DE LES CIÈNCIES 

Toni Llabrés 

Christian Wolff pretén exposar 

sistemàticament, en un tot 

coherent, el conjunt de la filosofia, i 

certament va abordar en la seva 

obra –i ho va enllaçar amb el seu 

esperit sistematitzador– tots els 

problemes de la filosofia. La forma 

d’exposició del seu mètode 

demostratiu és la de l’Ètica de 

Spinoza demostrada ‘al mode 

geomètric’ –però sense la seva 

fonamentació metafísica–, tal i com 

s’anuncia ja en els títols de les 

seves obres, darrere de les quals hi 

batega la preocupació per tractar 

amb mètode científic la matèria: 

methodo mathematica conscripta, methodo scientifica pertractatum... I en el 

subtítol de les institucions (en l’edició alemanya de 1754): «en la que totes 

les obligacions i drets són derivats de la naturalesa de l’ésser humà en una 

constant coherència». 

L’exposició de Christian Wolff elimina tot element inductiu o empíric, 

inferint rigorosament tots els preceptes del Dret natural, fins als més ínfims 

detalls, mitjançant la seva ininterrompuda deducció d’axiomes. Tot principi 

singular està deduït dels principis superiors, i amb ell es correspon l’exactitud 

de la demostració geomètrica que s’assoleix per la lògica de l’argumentació 

per exclusió, és a dir, per l’exclusió de les contradiccions. Així s’origina un 

sistema tancat, el fonament de validesa del qual consisteix únicament en 

estar tots els seus enunciats exempts de contradicció, i que per tant 

romandria buit de contingut si no se’l alimentés, sense adonar-se’n, de l’Ètica 

material d’Hugo Groctius i Samuel Pufendorf. El rigor d’aquesta posició 

metodològica deductiva és la més genuïna aportació de Wolff al Dret natural. 
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Però si bé Wolff es guiava pel mateix afany integrador que Leibniz, en 

canvi li mancava el seu geni creador i per això va reduir a simples esquemes 

abstractes, a pobres formes sense validesa ni contingut referit directament a 

la realitat, la seva excessiva sistematització escolàstica i acadèmica. Així 

mateix, la seva rigidesa conceptual va contribuir al descrèdit del Dret natural 

racionalista fins el punt que encara a dia d’avui es pot apreciar, per la negació 

que fan els seus detractors de la possibilitat de solucionar els problemes 

vitals humans per mitjà del coneixement racional. Aquest racionalisme 

desvitalitzat, fred, abstracte, formal, sense contacte amb la realitat, és el que 

fa ja mig segle està en crisi a Occident. 

De Christian Wolff prové la popular divisió de les ciències va 

generalitzar-se ràpidament a partir del segle XVIII, en ciències empíriques o 

històriques i en ciències racionals o filosòfiques. Aquestes darreres, així 

mateix, es divideixen en ciències teorètiques i en ciències pràctiques. Dins de 

les ciències filosòfiques teorètiques –és a dir, la Filosofia teòrica o 

Metafísica– que es corresponen al coneixement, s’enquadren l’Ontologia o 

Metafísica general, que estudia l’ens en un sentit genèric, i la Metafísica 

especial, que estudia l’ésser en particular, és a dir, Déu –Teodicea-, l’ànima –

Psicologia– i el Món –Cosmologia–. Les ciències filosòfiques pràctiques, que 

corresponen al apetit, estudien l’ésser humà tot considerant-lo com individu, 

ciutadà i membre d’una família, i es divideixen en Ètica, Política i Economia. 

Aquestes tres matèries venen precedides per una Filosofia pràctica general i 

per una Filosofia del Dret natural. I a la Filosofia teorètica i a la Filosofia 

pràctica les precedeix, a mode d’introducció, una lògica formal. 

A la seva època –finals del segle XVII, mitjan segle XVIII– Christian 

Wolff va gaudir d’una àmplia popularitat i va ser la primera figura de la 

filosofia alemanya de la Il·lustració. La seva actitud de cel religiós, combinat 

amb una confiança il·limitada en la raó –molt en consonància amb el seu 

moment històric i polític–, van desembocar en la creació d’una escola i en la 

difusió de les seves idees a les universitats alemanyes i centreeuropees en 

general; i també en les corts, en l’alta administració i en persones de tota 

classe i condició. 

Bibliografia.- WOLFF, Christian: Pensamientos racionales acerca de Dios, el Mundo y el 

Alma del Hombre. Madrid: Akal, 2015. 

*** 
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ELS ORÍGENS DEL MÓN MEDIEVAL 

Alfred Garcés 

 
En el període de transició entre 

l'Antiguitat romana i l'Alta Edat 

Mitjana tres esdeveniments 

històrics van tenir una especial 

transcendència per a la història 

d'Europa: el primer va ser 

l'adopció del cristianisme per part 

de l'emperador Teodosi l'any 379, 

el segon la invasió de Roma pel 

bàrbar Alaric en el 410, i la tercera, la posterior caiguda de l'Imperi romà 

d'Occident al llarg del segle V. En desaparèixer l'Emperador occidental, el 

Papa va passar a aglutinar en la seva figura la unitat dels pobles d'Europa. La 

primacia del bisbe de Roma no es va establir fàcilment, ni va ser totalment 

acceptada fora de les esglésies d'Occident; però, hi havia raons de pes per a 

l'afirmació d'aquesta primacia. Existia la tradició que l'apòstol sant Pere, que 

va morir a Roma, havia traspassat els poders al seu successor en el càrrec de 

bisbe, i que a partir d'ell la successió dels bisbes de Roma no s'havia 

interromput mai.  

Al igual que en altres tradicions religioses, la presència de relíquies o 

ossos de les persones sagrades –en particular de sant Pere i sant Pau– van fer 

de Roma un lloc sagrat. Es donava, sobretot, el fet que l'Església cristiana 

d'Occident, després de la caiguda de l'Imperi romà, era l'única força 

unificadora que quedava a Europa occidental. Modelada segons les línies de 

l'administració imperial, amb les seves diòcesis i províncies corresponents a 

les divisions romanes, l'Església va ser capaç de mantenir la seva cohesió 

mentre s'ensorrava l'Imperi. Es va encarregar de l'ordre i de l'administració 

política, sent capaç de fer-se càrrec del govern de ciutats i de regions d'una 

manera generalment eficaç. Aquesta capacitat, juntament amb una autoritat 

espiritual única, havia de fer de l'Església el poder més influent per a la 

preservació del passat i la rehabilitació del futur. Va ser això el que, d'una 

banda, va assegurar el caràcter predominantment romà de la cristiandat 

occidental. 
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 A mitjans del segle XI estaven tenint lloc grans canvis a Europa. L'intent 

de reunificació de les restes de l'Imperi Romà per part de Carlemany no va 

perdurar, i pocs dels emperadors que li van succeir van ser capaços d'exercir 

un govern eficaç més enllà de l'Europa central. Tot i això, l'Emperador 

ocupava la cúspide de l'elaborada estructura social i política piramidal que 

era el feudalisme. A tot Europa existien feus més o menys extensos que eren 

governats per senyors locals amb les seves pròpies corts i tropes, que juraven 

fidelitat a senyors més poderosos als que prometien, a canvi de la seva 

protecció, suport militar i financer. Aquests senyors més poderosos eren al 

seu torn subordinats o vassalls de reis. Encara que el sistema feudal va 

complir en bona mesura la funció de mantenir la pau en una Europa 

fragmentària, la guerra esclatava freqüentment a causa de disputes sobre el 

vassallatge. 

La propietat de la terra i el jurament que lligava els vassalls amb els 

seus senyors constituïen els fonaments de la societat secular, mentre que per 

la seva banda l'organització de l'Església es centralitzava cada vegada més. 

Les abadies en què vivien els monjos en comunitat eren grans latifundis, i els 

abats i bisbes eren poderosos senyors feudals; no obstant això, al llarg del 

segle XI aquells van anar passant a estar cada vegada en major mesura sota 

el control de la Santa Seu. Durant el segle X i començaments del XI, una sèrie 

de papes de conducta poc edificant va justificar l'aparició de pretesos 

reformadors que intentaven eradicar la ignorància, la intemperància i la 

corrupció de gran part del clergat, tractant així mateix de posar fi al 

concubinat clerical a partir del compliment estricte de la norma del celibat. 

El principal reformador va ser el monjo Hildebrand, que va arribar a 

ser Papa sota el nom de Gregori VII. La seva elevada concepció de la vocació 

papal el va fer entrar en conflicte amb l'igualment enèrgic emperador 

germànic, Enric IV. Segons la majoria dels intel·lectuals medievals l'Església i 

l'Estat eren, cadascun pel seu costat, d'origen diví, i cap de les dues 

institucions derivava la seva autoritat de l'altra. Malgrat la gran varietat 

d'institucions de nivell inferior –senyories feudals i monarquies en l'Estat, 

bisbats, abadies i ordres religioses a l'Església–, cada institució reconeixia 

respectivament un cap universal: el Sacre Emperador Romà i el Papa, 

respectivament. Els objectius d'ambdues institucions eren diferents, ja que 

l'Estat havia de proporcionar seguretat i benestar als ciutadans en aquest 

món, mentre que l'Església havia d'atendre les necessitats espirituals dels 
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creients en el seu pas per la Terra, camí del Cel. Seguint la formulació de “les 

dues espases” d’Agustí d'Hipona al segle V, les jurisdiccions del Papa i 

l'Emperador en principi eren complementàries, encara que en algunes 

ocasions les dues es van solapar i van entrar obertament en conflicte. 

 

*** 
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L’ORBE CRISTIÀ MEDIEVAL  

Manuel G. Llebra  

La filosofia d'inspiració platònica es va 

estendre durant l'edat mitjana 

fonamentalment gràcies a la influència i 

autoritat de sant Agustí. Van existir, 

però, altres fonts de penetració platònica 

independents d'Agustí d'Hipona. La més 

important de totes elles va ser l'obra 

d'un filòsof d'identitat desconeguda, el 

pseudo-Dionís. Les principals obres 

d'aquest filòsof platònic i cristià, 

especialment els seus tractats titulats Els 

noms divins i Teologia mística, van gaudir d'una gran autoritat durant l'Edat 

Mitjana, ja que es pensava que el seu autor era Dionís, deixeble de sant Pau. 

Tant els teòlegs orientals com els occidentals van apel·lar a la seva autoritat 

en suport de determinades doctrines teològiques. No obstant això, 

posteriorment va resultar evident que l'autor d'aquestes obres no va ser el 

deixeble de sant Pau, sinó un filòsof que les va compondre a finals del segle 

IV. En elles es percep la influència del neoplatònic Procle i, per tant, de 

l'escola neoplatònica d'Atenes. 

 La contribució més important de l'obra del pseudo-Dionís és la teoria 

anomenada teologia negativa. Déu està més enllà de l'ésser i de la realitat, 

punt en el que segueix la doctrina neoplatònica de la transcendència de l'Ú 

diví que, segons Plotí, està més enllà de la realitat comprensible. Per tant, no 

resulta possible conèixer positivament el que Déu és, sinó només 

negativament el que no és. Les obres del pseudo-Dionís van ser traduïdes al 

llatí al segle IX per Escot Eriúgena, un altre dels grans filòsofs platònics 

medievals. A principis del segle XIII van aparèixer a Europa dues ordes 

religioses que van omplir amb la seva activitat intel·lectual i missionera 

l'existència del segle, desplaçant en certa manera a les ordes que havien 

predominat en la primera Escolàstica: benedictins, cistercencs, agustins, etc. 

Són les ordes dels dominics, com el seu fundador sant Domingo de Guzmán, i 

dels franciscans i el seu històric impulsor, sant Francesc de Assis. 
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 Amb una clara visió de les funcions d'un predicador, Domingo de 

Guzmán va orientar als seus seguidors cap a un estudi apropiat en els grans 

centres d'ensenyament, i aviat els dominics van ser una força important en la 

vida de les grans universitats de l'època. Van adoptar el principi de la 

mendicitat, i havien de demanar, fins i tot, el suport diari. L'Orde va créixer 

amb gran rapidesa i en les seves files van militar noms tan il·lustres com sant 

Tomàs d'Aquino, sant Albert Magne, el Mestre Eckhart, Tauler i Savonarola. 

La seva influència i preparació universitària els va conduir a ser nomenats per 

la Santa Seu com els encarregats de dirigir els tribunals de la Inquisició en 

tots els països. Per la seva banda, l'Orde Franciscana va néixer inspirada en la 

vida de Francesco Giovanni Bernadone, és a dir, la imitació de Crist, l'amor a 

tots els éssers vius, la completa pobresa i la humilitat. El mateix que els 

dominics, franciscans es van introduir a les universitats i van comptar amb 

figures tan destacades com sant Bonaventura, Guillem d'Ockham, Duns 

Escoto, Roger Bacon, etc. A les Illes Britàniques el franciscanisme va derivar 

des d'un accentuat naturalisme a un protoempirisme que va influir 

poderosament en corrents filosòfics posteriors. A partir del segle XIII 

dominics i franciscans van impartir el seu magisteri en les primeres 

universitats d'Europa, entre les quals van destacar Bolonya, Oxford, 

Cambridge, Pàdua, Salamanca, Montpeller i Tolosa. 

Bibliografia.- PUIGDOMÈNECH, Jordi: La Europa medieval y renacentista: judaismo, 

cristianismo, humanismo e islam. Madrid: EAE, 2011. 

*** 
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L’ORBE ISLÀMIC MEDIEVAL 

Hamed al-Nazri  

 

 

 

 

 

 

 

 

Al segle VII irromp l'Islam entre la tríada de poblacions formada per la Meca, 

Tayf i Medina, irrupció seguida d'una ràpida difusió dels seus valors 

espirituals i culturals. Els islàmics consideraven la seva religió com l'única 

veritable, comunicada directament per Allah als homes des d'Adam fins a 

Muhammad (Mahoma, 570-632 d.C.), l'últim i definitiu profeta. A diferència 

de la religió catòlica, que considera a Jesucrist fill de Déu, en la religió 

islàmica Mahoma es va autodefinir com un home més que, això sí, havia 

estat premiat amb el do de la revelació del missatge diví. L'Islam proclama la 

seva primacia emparant-se en el fet de ser l'última religió organitzada des del 

punt de vista cronològic. A aquest fet els seus seguidors afegeixen el caràcter 

de religió definitiva. 

Els musulmans edificaren la seva concepció sobre l'Alcorà, llibre sagrat 

dels seguidors de Mahoma, i sobre la tradició o sunna. A la comunitat 

islámica o umma no existeix diferenciació entre societat civil i societat 

religiosa, quedant estretament vinculats al desenvolupament jurídic el dret 

islàmic, l'anàlisi teològic i la filosofía. Aquesta última resta reduïda a l'àmbit 

de teologia especulativa, a excepció feta de certs casos com és el del filòsof 

cordovès Averroes. En el món islàmic van coexistir des dels seus orígens 

musulmans, jueus i cristians, arribant en alguns períodes a aconseguir-se una 

certa convivència cultural, sobretot entre les classes nobles i il·lustrades. 
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Cal destacar que en els seus moments d'esplendor cultural, com ho va 

ser el Califat de Còrdova i al-Andalus durant els segles X-XII, l'activitat 

intel·lectual de l'orbe musulmà va ser tan gran que no arribaria a ser 

assimilada en l'orbe cristià fins als segles XIII i XIV. Igual que es parla d'una 

escolàstica cristiana, es pot parlar amb igual propietat d'una escolàstica jueva 

i d'una escolàstica musulmana –falsafa–, com corrents filosòfics medievals 

que van tractar de fer compatibles la filosofia grega antiga -particularment 

Aristòtil- amb els continguts propis de la religió jueva i de la religió islàmica 

respectivament. El llegat del pensament antic va ser transmès a l'Islam per 

mitjà de les traduccions de textos grecs, sent habitualment indiferenciats 

seus autors –Aristòtil, Plató, Plotí, Procle, Euclides, Galè, Hipòcrates, etc– i 

considerat el seu cos filosòfic en si mateix com saviesa que ofereix, d'una 

banda, una explicació del cosmos i, de l'altra, unes aplicacions pràctiques per 

a la vida humana, com és el cas de la medicina. 

En l'explicació del cosmos es va seguir la interpretació grega, 

particularment l'aristotèlica –encara tenyida de neoplatonisme– basada en la 

composició del món físic a partir de matèria i forma, en la relació acte-

potència i en l'estructuració substància-accidents, així com en el sistema 

cosmològic geocèntric de Ptolomeu. L'escolàstica musulmana o falsafa va ser 

un corrent del pensament islàmic que pot, al seu torn, ser desdoblada en 

dues tendències centrals: l'escolàstica oriental, que es va estendre des del 

segle IX fins a la meitat del segle XI i que va tenir en Avicenna el seu pensador 

més destacat, i l'escolàstica occidental, que va comprendre des de la segona 

meitat del segle XI fins a finals del segle XII, sent Averroes la peça clau 

d'aquest corrent de la falsafa. 

Bibliografia.- CRUZ HERNÁNDEZ, Miguel: Historia del pensamiento en el mundo 

islámico. Madrid: Alianza, 1989. 
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NEUROTRANSMISORS:  

LA QUÍMICA DEL CERVELL 

Helena Martínez Ruiz 

Perquè es produeixi la connexió 

entre dos neurones s’ha de 

cobrir necessàriament una regió 

intermèdia, el petit espai buit 

que separa l’una de l’altra. 

Aquesta connexió, anomenada 

‘sinapsis’, fa necessària la 

intervenció d’una mena de 

missatgers químics que fan possible la transmissió del senyal transmès entre 

neurones. Aquests missatgers químics són els anomenats 

‘neurotransmissors’ que, un cop alliberats per la neurona emissora, 

s’acoblaran als òrgans receptors de la neurona destinatària. La major part 

dels receptors neuronals són ionotròpics, és a dir, canals que s’obren i deixen 

passar ions –àtoms amb càrrega positiva-, canviant l’estat elèctric de la 

neurona receptora i generant un potencial d’acció que dona continuïtat a 

l’impuls nerviós. Altres són metabotròpics –receptors d’acció lenta i llarga 

durada– i produeixen altres efectes, com ara canvis en l’activitat dels gens. La 

varietat d’efectes que provoquen els neurotransmissors és la base de 

l’alfabet que construeix el llenguatge del codi neuronal. A continuació 

passem a enumerar els principals tipus de neurotransmissors: 

Glutamat 

És també anomenat ‘el neurotransmissor de la memòria’. És el principal 

neurotransmissor excitador del sistema nerviós, i intervé en funcions 

cognitives com ara l’aprenentatge i la memòria. Alguns dels seus receptors 

formen canals permeables a ions positius. 

Gamma-aminobutíric (Gaba) 

Es conegut com ‘el neurotransmissor calmant’. Actua com a principal 

neurotransmissor inhibidor, tenint com a una de les seves funcions la 

reducció de l’activitat neuronal. Així mateix, contribueix al control motor i a 

la visió, i regula l’ansietat. 
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Acetilcolina 

Entre els científics és anomenada ‘el neurotransmissor de l’aprenentatge’. 

S’allibera en la unió neuromuscular, en els ganglis autonòmics i en el cervell, 

on participa en els processos d’atenció, motivació, aprenentatge i memòria. 

També activa el moviment muscular. 

Serotonina 

Popularment coneguda com ‘el neurotransmissor del son’. Es produeix en els 

nuclis del rafé, en el  tronc de l’encèfal. Està implicada en processos 

relacionats amb els ritmes circadians (els cicles biològics del cos humà), el 

son, el despertar i l’alimentació. 

Dopamina 

Anomenada per la comunitat científica com ‘el neurotransmissor del plaer’. 

Està relacionat amb les sensacions plaents, el comportament, el moviment i 

els mecanismes de recompensa, i també en els processos d’addicció a 

substàncies. La malaltia de Parkinson es vincula amb uns nivells alterats de 

dopamina. 

Endorfines 

Àmpliament conegudes com ‘les neurotransmissores de la felicitat’. Són 

opioides d’origen natural produïts en diverses regions del cervell i en la 

medul·la espinal. Inhibeixen les neurones implicades en el dolor i regulen 

l’alliberament de les hormones que responen a les situacions d’estrès. 

Bibliografia: VIOSCA, José: El cerebro: descifrar y potenciar nuestro órgano más complejo. 

Barcelona: RBA, 2019. 

*** 
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NEUROLOGIA: 

L’APORTACIÓ DE SANTIAGO RAMON Y CAJAL 

Helena Martínez Ruiz  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destinat en els seus anys de joventut com a metge militar a Cuba –llavors 

colònia espanyola–, després del seu retorn a Espanya l’any 1875 Santiago 

Ramón y Cajal (Petilla de Aragón, Navarra, 1852 - Madrid, 1934) va ser 

nomenat ajudant interí d’anatomia de la Escuela de Medicina de Saragossa. 

Dos anys més tard, el 1877 va doctorar-se en la Universidad Complutense de 

Madrid, just abans de retornar a Saragossa, ara com a director dels Museos 

Anatómicos de la institució universitària saragossana. 

 Interessat pels avenços assolits en els darrers anys en el camp de la 

microscòpia, onze anys més tard, a partir de 1888, Ramón y Cajal va 

consagrar-se a l’estudi de les cèl·lules nervioses, millorant a tal fi les 

tècniques de tinció de Camillo Golgi, i tot arribant a desenvolupar les seves 

pròpies. Mercès a aquesta troballa va aconseguir demostrar que la neurona 

és el constituent essencial del sistema nerviós. La tècnica de Golgi consistia 

en un senzill procediment histològic que revelava la morfologia neuronal 

completa en tres dimensions. Aquest mètode es fonamentava en la formació 

de dipòsits opacs intracel·lulars de cromat argèntic, producte de la reacció 

entre el bicromat de potassi i el nitrat de plata (reacció negra). 
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 A banda de la descripció física de la neurona i de bona part del sistema 

neuronal, una altra de les principals aportacions de Ramón y Cajal a la 

neurologia va consistir en la definició de l’estructura del cervell i també la del 

cerebel, és a dir, aquell òrgan encarregar de la coordinació dels moviments 

involuntaris i necessaris per a la supervivència de l’individu, com ara la 

respiració o diferents accions motrius del cos com ara caminar. La medul·la 

espinal i el bulb raquidi també van ser identificats i explicats acuradament a 

partir dels estudis i de les tècniques desenvolupades pel metge aragonès. Les 

seves descobertes científiques van excedir l’àmbit estricte de la neurologia 

per endinsar-se en la psicologia de la percepció, arribant a descriure amb 

notable exactitud el funcionament de diversos centres sensorials de 

l’organisme humà, com ara la retina de l’ull. 

 La seva fama mundial, acrescuda a partir de l’assistència a un congrés 

a Berlín, i gràcies a l'admiració que professava pels seus treballs el professor 

Albert Von Kölliker, es va veure confirmada amb la concessió, en 1906, del 

Premi Nobel de Fisiologia i Medicina pels seus descobriments sobre 

l'estructura del sistema nerviós i el paper de la neurona, guardó que va 

compartir amb el descobridor dels primers sistemes de tinció de les cèl·lules 

neuronals, l’italià Camillo Golgi. 

Bibliografia: VIOSCA, José: El cerebro: descifrar y potenciar nuestro órgano más 
complejo. Barcelona: RBA, 2019. 

*** 
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UNA MIRADA CRÍTICA AL TRANSHUMANISME (II): 

IN TIME (Andrew Niccol, 2011) 

Jordi Puigdomènech  

 

El transhumanisme proposa la millora de la condició humana per mitjà del 

desenvolupament i la fabricació de tecnologies, ja siguin implants cerebrals, 

manipulacions genètiques o altres pràctiques, amb l’objectiu de potenciar les 

capacitats humanes, tant a nivell físic com psicològic. Aquesta potenciació, 

sovint presentada com una mena d’hibridació entre l’ésser humà i la 

màquina, o millor dit, entre les persones i els pocessadors computacionals o 

ordinadors, té també un important nucli de detractors. Segons aquests, el 

cervell humà està constituït de manera que posseeix una plasticitat que el fa 

adaptable als canvis d’origen natural, però no pas a sobtats canvis artificials -

ja siguin genètics o cibernètics- que alterarien el neu ritme normal de 

desenvolupament. 

 El film In Time, del director neozelandès Andrew Niccol, proposa un 

futur distòpic en el que la ciència i la tecnologia han aconseguit evitar 

l’envelliment i la mort natural dels éssers humans. Però questa suposada 

situació idíl·lica no ho és tal, degut a tres raons principals: 

- La primera és que a conseqüència de les millores transhumanistes assolides, 

el nivell de població del planeta ha crescut de forma descontrolada. 
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- La segona és que tot i que s’han suprimit l’envelliment i la mort natural, la 

possibilitat d’una mort violenta segueix existint. 

- La tercera i més important és que els humans no envelleixen, però tenen 

implantat una mena de comptador temporal, un rellotge biològic situat a 

l’antebraç, que registra els temps acumulat de vida del que disposa cada 

individu. D’aquesta manera, un és immortal en tant que disposi de temps en 

el seu comptador, però mor sobtadament si el seu comptador queda a cero. 

Aquesta situació provoca que els diners hagin estat substituïts per unitats de 

temps. No es cobra ni es paga amb capital dinerari, sinó en unitats 

temporals. 

Les conseqüències socials i polítiques d’aquesta situació distòpica en la que 

el temps ha substituït als diners, provoquen l’aparició una classe social de 

privilegiats, que gaudeix d’un període de vida indefinit, però també la d’una 

altra classe de treballadors explotats, que viuen al dia i amb el risc de morir a 

causa de l’esgotament del seu capital temporari. ‘Perquè uns quants siguin 

immortals, molts altres han de viure al dia i, fins i tot morir, per tal de produir 

un benefici en forma de temps de sobra per als privilegiats’. In Time proposa, 

per tant, una metàfora de la plusvàlua dinerària del sistema econòmic 

capitalista definida per Karl Marx, traduïda ara en forma de plusvàlua 

temporal. El resultat és el mateix: l’explotació d’una classe social per part 

d’una classe explotadora. Les millores transhumanistes no són tals millores, 

si no van acompanyades d’una evolució social tendent a la igualtat.  

Bibliografia.- AAVV: Todos los estrenos de 2012. Madrid: Ediciones JC, 2012. 
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MICHEL DE MONTAIGNE, O EL ESCÉPTICO 

Ralph Waldo Emerson (reseña)  

Michel Eyquem (1533-1592), señor de Montaigne, fue un 

filósofo y escritor francés autor de una de las grandes 

obras de la literatura y el pensamiento, los Essais 

(Ensayos, en español), publicados entre 1580 y 1588). De 

su título tomó nombre y forma el moderno género 

literario del ensayo, entendido como una disertación subjetiva y crítica en 

torno a un cierto tema. Nacido en el seno de una familia de comerciantes de 

Burdeos que accedió a la nobleza al comprar la tierra de Montaigne en 1477, 

el joven Michel fue educado en latín, siguiendo el método pedagógico de su 

padre. Más tarde ingresó en una escuela de Guyena (hoy Aquitania), donde 

estudió poesía latina y griega, y en 1549 empezó a estudiar Derecho en la 

Universidad de Tolosa. A partir de 1554 fue consejero en La Cour des Aides 

de Périgueux en sustitución de su padre. Al disolverse esta Corte se integró 

en el Parlamento de Burdeos, ciudad de la que llegó a ser alcalde. En 1565 se 

casó con Françoise de La Chassagne, y tres años después murió su padre, 

heredando la propiedad y el título de señor de Montaigne, lo que le permitió 

vender su cargo en 1570. 

 Según las actuales listas de los libros más leídos de la historia, los 

Ensayos de Montaigne ocuparían un lugar de privilegio entre los cinco 

primeros, junto a La Biblia, El Quijote, Las Tragedias de Shakespeare y El 

Principito. Se trata de un texto, por tanto, casi tan leído como alabado, que 

ha sido objeto de comentarios por parte de algunos de los escritores y 

filósofos más destacados, como es el caso de Ralph Waldo Emerson, quien 

escribió sobre él: 

<<Montaigne habla con sutileza, conoce el mundo, y los libros, y a sí mismo, y 

usa el tono preciso; nunca grita, ni protesta, ni ruega; no hay en él debilidad, 

ni convulsión, ni exageración; nunca desea salirse de sus casillas, ni hace 

travesuras, ni trata de suprimir el espacio o el tiempo; es fuerte y sólido; 

saborea cada momento del día; le arada el dolor, porque le hace sentir a sí 

mismo y darse cuenta de las cosas, al modo como nos pellizcamos para saber 

que estamos despiertos. Se mantiene siempre en el llano; raramente sube o 

se hunde; le agrada sentir el suelo sólido y las piedras debajo de él. Su estilo 
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no muestra entusiasmo ni ambición literaria; fácil de contentar, 

pundonoroso y guardando siempre el centro del camino. Sólo se nota en él 

una excepción a todo esto: su amor hacia Sócrates. Al hablar de él, por fin, 

sus mejillas se colorean y su estilo se eleva hasta la pasión. 

 Montaigne murió de una angina, a la edad de sesenta años, en 1592. 

Cuando estaba para morir quiso que se celebrase la misa en su alcoba. A la 

edad de treinta y tres años se había casado. “Pero, dice, si hubiera podido 

hacer mi propia voluntad no me hubiera casado ni con la propia Sabiduría, 

aunque ella me hubiese querido; pero es muy difícil poder evitarlo, pues que 

la común costumbre y uso de la vida lo quieren así. La mayor parte de mis 

acciones son guiadas por el ejemplo, no por mi elección.” A la hora de la 

muerte concedió el mismo ascendiente a la costumbre. “¿Que sais je? (¿Qué 

sé yo?).” Los Essais han sido abonados por el mundo, habiendo sido 

traducidos a todas las lenguas, imprimiendo setenta y cinco ediciones de él 

en Europa: y por otra parte su circulación ha sido bastante selecta, 

principalmente entre cortesanos, soldados, príncipes, hombres de mundo y 

hombres de talento y magnanimidad ¿Podremos decir que Montaigne ha 

hablado sabiamente y nos ha dado la recta y permanente expresión del 

espíritu humano acerca de la conducta de la vida.>> 

 La valoración más que positiva que Emerson hace de la obra de Michel 

de Montaigne puede hacerse extensiva a otros muchos lectores, tanto 

ilustres como anónimos. El interés añadido que puede presentar la crítica de 

Emerson viene dada por el tono poético que el autor norteamericano sabía 

imprimir en sus biografías, como lo demuestra este otro fragmento extraído 

de su obra Hombres representativos, transcripción de sus conferencias 

pronunciadas por primera vez en Boston, en 1845, una de las cuales fue 

dedicada al escritor francés:  

<<Un volumen suelto de la traducción de los Essais por Cotton me había 

quedado de la biblioteca de mi padre, cuando yo era un muchacho. Allí 

quedó olvidado, hasta que, pasados unos años, cuando acababa de escapar 

por fin del colegio, leí el libro, y me procuré los volúmenes que faltaban. 

Recuerdo la delicia y la maravilla en que viví con él. Me parecía como si fuese 

yo quien había escrito aquel libro, en alguna vida anterior; con tanta 

sinceridad hablaba a mi pensamiento y experiencia.>> 
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 En 1588 apareció una nueva edición de los Essais, cuya presentación 

favoreció el encuentro de Michel de Montaigne con Mademoiselle de 

Gournay en París. Ambos mantuvieron una particular relación que duraría 

hasta el final de la vida del filósofo, que se produjo el 13 de septiembre de 

1592. 

Bibliografía.- EMERSON, Ralph Waldo: Hombres representativos. Traducción al español 

y prólogo de J. Ferran i Mayoral. Barcelona: Iberia, 1960. 

- MONTAIGNE, Michel: Páginas inmortales. Selección y prólogo de André Guide. 

Barcelona: Tusquets, 1993. 

*** 
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ALFRED NORTH WHITEHEAD 

Fernando Soler  

El pensador inglés Alfred North Whitehead 

(1861-1947) se formó como matemático y 

filósofo en Cambridge, dedicándose después 

a la enseñanza. Llegó a ser profesor en la 

Universidad de Harvard en la década de 

1920. El primer interés de Whitehead fueron 

los estudios matemáticos, redactando en 

colaboración con Bertrand Russell una de las 

obras fundamentales de la lógica moderna, 

los Principia Mathematica (1910-13). 

Posteriormente amplió su dedicación a otros 

campos de estudio, como las ciencias 

naturales y la metafísica, materia esta última 

en la que desarrolló una nueva corriente de 

pensamiento conocida como Filosofía del Proceso. 

 Pese a que desde una cierta perspectiva su obra lógica y matemática 

puede entroncarse con la tradición empirista británica, el carácter peculiar y 

profundamente abstracto de su propuesta le sitúa en la línea del 

pensamiento metafísico clásico, es decir, en las cercanías de Platón, 

Aristóteles, así como en la cercanía algunos filósofos medievales como 

Agustín de Hipona o Tomás de Aquino, y modernos como Descartes o 

Leibniz. Asimismo, la Filosofía del Proceso de Whitehead influyó 

poderosamente en el vitalismo del filósofo francés Henri Bergson. 

 Whitehead se acerca a Bergson en el momento en que trata de señalar 

el elemento central de la naturaleza, designado por él como el 

acontecimiento. El universo entero está en continuo acaecer, en un devenir 

perpetuo que caracteriza su naturaleza última y que mantiene a todos los 

elementos constituyentes del mismo en una íntima relación de dependencia. 

La metafísica es precisamente la ciencia encargada de la descripción de esta 

realidad total, así como del establecimiento racional de los principios básicos 

que sirvan de explicación a una concepción radical y total del cosmos. 
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 La Filosofía del Proceso argumenta que la realidad consiste en 

procesos, más que en objetos materiales, y que dichos procesos se definen 

por su relación con otros procesos. Según esta visión, queda refutada la 

teoría materialista según la cual la realidad está fundamentalmente 

construida por fragmentos de materia que existen de manera independiente. 

El filósofo inglés cierra su sistema metafísico con el establecimiento de la 

necesidad racional de la existencia de una Inteligencia Suprema, de una 

divinidad, pero no en el sentido tradicional de las religiones, sino por medio 

de una vía similar a la que llevó a Aristóteles a proponer la figura de un 

Primer Motor Inmóvil, responsable de todos los procesos naturales. Esta 

conclusión de Alfred North Whitehead se sitúa más allá de la necesidad 

teológica de una demostración racional de la existencia de Dios, como las 

que formularon Avicena o Tomás de Aquino, ya que según el pensador 

británico la existencia de una Inteligencia Suprema es una necesidad interna 

al sistema del cosmos, es decir, de los sistemas ordenados que llamamos 

“naturaleza” y “universo”. Un recurso indispensable a la hora de explicar el 

devenir constante que nos rodea. 

Bibliografía.- WHITEHEAD, Alfred North: Mathematics in God, en The Philosophy of 

Alfred North Withehead. Chicago: Northwestern University Press, 1941. 

 

*** 
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RADHAKRISHNAN.  
LA UNIVERSALIDAD DEL PENSAMIENTO HINDÚ 

Mónica Huste  

Sarvepalli Radhakrishnan (1888-1975) fue 

uno de los máximos representantes del 

pensamiento hindú del siglo XX, llegando a 

ser presidente de la República de la India 

entre 1962 y 1967. Perteneciente a la 

corriente moderada, se decantó por 

defender la conciliación entre la cultura 

autóctona y la occidental, aportada por el 

colonialismo británico. La línea central de 

sus estudios históricos se orientó hacia la 

filosofía comparada entre ambas 

tradiciones culturales, mostrando un aguzado ingenio sincretista y una 

profunda capacidad de penetración en los fundamentos de la filosofía india 

clásica. La actitud de Radhakrishnan frente al idealismo espiritualista 

característico de esta rama de la filosofía oriental se define como un realismo 

que acepta la existencia del mundo fenoménico, aunque vincula la realidad 

empírica a un principio trascendente, un Absoluto Universal. 

 En cuanto a la gnoseología se refiere, Sarvepalli Radhakrishnan admite 

la validez de toda forma de conocimiento, exigiendo como única condición 

que su objetivo sea la búsqueda de la verdad trascendental. Uno de los 

aspectos más destacados de su obra es la propuesta de una armonización 

filosófico-teológica universal, que se concretaría en un sistema sincretista 

que intentaría revalidar el contenido espiritual del ser humano, liberándolo 

de dogmatismos y sentando sus cimientos en la tolerancia frente a todas las 

formas de expresión. 

 Radhakrishnan realizó una enorme labor divulgadora de la filosofía 

hindú más allá de sus fronteras. Poseedor de un notable conocimiento acerca 

del pensamiento occidental, fue capaz de presentar la filosofía india en unos 

términos y conceptos provenientes de los clásicos del pensamiento 

grecolatino, lo cual le convirtió en uno de los más destacados divulgadores 

de la cosmovisión hindú, de sus formas de vida y de sus escuelas filosóficas 
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tradicionales. Como ejemplo de claridad expositiva cabe citar su Indian 

Philosophy (1923-1927), obra esencial para cualquier estudioso del 

pensamiento hindú. Otra de sus obras fundamentales es The Principal 

Upanishads (1924), una exposición de la filosofía védica fácil de asumir para 

el lector occidental; en este sentido, tanto la introducción a las ideas 

principales de los Upanishads como los comentarios a sus textos constituyen 

un auténtico referente. 

 Tras unos primeros momentos de 

radicalización derivados de corrientes 

político-culturales afines al nacionalismo, 

la tendencia a la moderación frente a 

posturas abiertamente antioccidentales 

fue imponiéndose paulatinamente entre 

los pensadores hindús. Por otro lado, la 

vocación crítica de Radhakrishnan, unida 

a su enorme erudición, se concretaron en 

una aportación pionera en cuanto a la 

necesidad de realizar una labor 

depurativa respecto a los textos que 

forman el corpus del pensamiento 

filosófico de la India, puesto que a 

mediados del siglo XX aún restaba por 

hacer toda una tarea de fijación de textos 

fundamentales y de aclaración de problemas históricos sobre escuelas y 

filósofos cuyos contornos aún no estaban bien definidos. Los objetivos a los 

que finalmente condujo esta labor pionera llevada a cabo por Sarvepalli 

Radhakrishnan, unidos a la enorme repercusión que sus estudios tuvieron en 

Occidente, puede decirse que hicieron buena la arriesgada afirmación que el 

filósofo alemán Arthur Schopenhauer había pronunciado un siglo antes: <<El 

conocimiento de la filosofía india ejercerá sobre los siglos venideros una 

influencia no menor que la que ejerció en el siglo XV el renacimiento de la 

filosofía griega>>. 

Bibliografía.- CONDE, Ramón: Enciclopedia de la Filosofía. Barcelona: Gassó, 1961. 

*** 
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AGENDA CULTURAL 
 
 

  

CENTRE D'ESTUDIS JOAN MARAGAL 
PROJECTES DE MOBILITAT INTERNACIONAL PER A ALUMNES i PROFESSORS 

 
En la darrera dècada els alumnes i professors del Centre d'Estudis Joan 
Maragall han participat per iniciativa de la direcció en diversos projectes de 
mobilitat internacional, com ara el Programa Comenius, un pla en el qual van 
participar diverses administracions públiques per tal de donar suport i 
facilitar la mobilitat acadèmica dels estudiants i professors dins de diversos 
països de la Comunitat Europea. Concretament, entre els anys 2008 i 2010 el 
CES Joan Maragall va integrar-se en aquest projecte juntament amb altres 
quatre països: Grècia, Polònia, Itàlia i Romania. L'objectiu d'aquest programa 
va ser facilitar l'intercanvi cultural centrat en l'orientació professional i 
acadèmica dels joves i les joves en edats compreses entre els setze i els dinou 
anys. La llengua emprada en totes les comunicacions va ser l'anglès, i els 
professors i alumnes implicats van ser majoritàriament de batxillerat. 

El foment del coneixement mutu entre els i les joves i el personal 
docent d'aquests països és un element imprescindible per a la comprensió de 
la diversitat cultural i de la realitat que suposa l'existència de diverses 
llengües en la CEE, així com del valor afegit que suposa aquesta diversitat en 
el territori comunitari. Un altre objectiu assolit amb el Programa Comenius va 
ser l'adquisició de les aptituds bàsiques en el desenvolupament personal, el 
futur laboral i la ciutadania europea efectiva. A banda del projecte de 
mobilitat esmentat, el Centre d'Estudis Joan Maragall ha realitzat intercanvis 
amb d'altres països, com ara França, Noruega i Turquia, en els quals han 
pogut participar professors i alumnes tant de batxillerat com dels cicles de 
grau mig i de grau superior que s'imparteixen en el nostre centre. 

Per al curs vinent el Centre d’Estudis Joan Maragall participarà en el 
projecte Transcultural Nursing Practice -TNP-, dins del conegut marc 
internacional “Erasmus +”, promovent intercanvis amb països com Xipre, 
República Txeca, Turquia, Israel i Dinamarca. Podeu trobar més informació en 
la secció corresponent de la nostra web: 
 

http://joanmaragall.com/projectes-internacionals  
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CASA MUSEU GAUDÍ DE BARCELONA 
 
Descobreix la Casa MuseU Gaudí, ubicada dins del Park Güell de Barcelona, i 
coneix una de las vivendes del famós Antoni Gaudí, el seus mobles i la 
decoració interior d’aquesta Casa Museu. Entra a la Casa Museu Gaudí per 
descobrir la vida i la feina de l'arquitecte català a través dels mobles i altres 
objectes que va dissenyar. Observa mobles fantasiosos i objectes d'art 
dissenyats per l'arquitecte. Descobreix com és la decoració de la casa en què 
Gaudí va passar els darrers últims 20 anys de la seva vida. La casa va ser 
construïda sota el comandament de Gaudí, i en ella, es pot observar la seva 
influència en la façana rosa o en les escultures del jardí. A l'interior, tot 
recorda a Gaudí, els mobles que va dibuixar, els dibuixos i Obres d'Art. La 
casa es preserva com en l'època en què Gaudí l'ocupava. Antoni Gaudí s'ha 
convertit en una de les persones més apreciades de la cultura catalana. És 
conegut principalment per la seva arquitectura, però durant la seva carrera, 
va dissenyar també mobles, objectes i jardins. La casa ens dóna una 
percepció de com era l'artesania catalana durant el modernisme. Aquesta 
Casa Museu va obrir les seves portes al públic el 1952, 100 anys després del 
naixement de Gaudí. Si ets amant de la trajectòria de Gaudí, i vols conèixer 
més sobre la seva personalitat i talent, no et perdis la visita de la Casa Museu 
Gaudí. Les entrades per veure la Casa Museu Gaudí, dins el Park Güell, tenen 
un cost des de 5,50 euros. Coneix un dels edificis més importants que acull el 
Park Güell, i descobreix com era el lloc on va viure Antoni Gaudí. 
 

https://www.ticketea.com/entradas/visita-casa-museo-gaudi-barcelona/ 
 

 
TALLERS DEL TEATRE ZORRILLA 

  
Els tallers del Teatre Zorrilla tenen com a objectiu principal l'ensenyament i la 
promoció de les arts escèniques a través de la formació d'actors i actrius. Per 
dur-los a terme es compta amb un col·lectiu de mestres de gran 
professionalitat, que transmeten als alumnes els seus coneixements tècnics i 
pràctics en el terreny de la interpretació, la dicció i la preparació corporal. Els 
tallers s'organitzen per a grups de totes les edats i nivells, a partir de 10 anys 
i sense límit d'edat. El preu és de 45 euros mensuals, amb una matrícula de 
20 euros. El seu calendari es el del curs escolar. Per més informació us podeu 
posar en contacte amb el telèfon 93 384 40 22, o enviar un correu a l'adreça 
info@teatrezorrilla.cat. Teatre Zorrilla: c/ Sant Miquel, 54. Badalona. 
 

http://www.teatrezorrilla.cat/tallers/ 
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MUSEU DE LA XOCOLATA 

 
Alguna vegada has vist un Museu de la Xocolata? A què esperes? Compra ja 
la teva entrada per gaudir d'aquest peculiar Museu de la Xocolata a 
Barcelona, i queda't mut en descobrir les escultures que han estat realitzades 
amb aquesta delícia. Barcelona va ser el port d'origen per a la distribució de 
la xocolata. Per això, aquesta ciutat està tan vinculada amb aquest producte. 
Al Museu de la Xocolata no només podràs aprendre tota la història sobre 
aquest producte, també podràs provar-ho. Un pla per fer turisme a 
Barcelona completament divertit, que podràs gaudir en companyia de tota la 
família. Les entrades pel Museu de la Xocolata de Barcelona tenen un preu 
des de 6 euros. Carrer del Comerç, 36, 08003 Barcelona, España.  
 

https://www.ticketea.com/venues/museum-xocolata/ 
 
 

ESTIMA EL CINEMA!  ESTIMA EL MALDÀ! 
 

En el Cinema Maldà donem una segona oportunitat a les millors pel·lícules 
del cinema internacional. Gaudeix de la nostra cartelera en Barcelona i 
descobreix les nostres maratons a un preu molt especial. La mateixa entrada 
és vàlida per a tantes pel·lícules com vulguis en el mateix dia. El primer i el 
tercer dissabte de cada mes pel matí tenim "Maldanins", sessió de cinema 
matinal per a pares i mares amb nens i nadons. Si ets un bon cinèfil, no 
renunciis a allò que més t'agrada!  
Estem a Barcelona, en el carrer del Pi, nº 5. Telefon: 933 019 350. 
 
DILLUNS (Dia de l'espectador) – 5€ 
DIMARTS (Laborable) – 6€ 
DIMECRES (Els dimecres, al cinema!) – 4€ 
DIJOUS (Laborable) – 5€ 
DIVENDRES (Laborable) – 9€ 
DISSABTE – 9€ 
DIUMENGE – 9€ 
FESTIUS – 9€ 
 
Recordem que el preu de les entrades inclou totes les pel·lícules que es 
projectin al llarg del dia, ja siguin en sessió de tarda o sessió de nit. 
 

www.cinemamalda.com/ 
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MÉS CINEMA A LA FILMOTECA DE CATALUNYA 

  
La Filmoteca de Catalunya promou la difusió de la cultura cinematogràfica a 
través de projeccions de films clàssics de tots els temps, i també del cinema 
d'autor i l'exploració de nous llenguatges audiovisuals contemporanis. Un 
altre dels seus objectius és la formació de nous públics cinematogràfics. Per 
un preu molt ajustat podréu gaudir de les millors pel·lícules de tots els 
temps. Plaça Salvador Seguí, 1-9, 08001 Barcelona.Tel.: 935 671 070. 
 

http://www.filmoteca.cat/web/la-filmoteca     
 
 

*** 
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