CONTRAPORTADA

GRUP DE FILOSOFIA ANALÍTICA

El Grup de Filosofia Analítica forma part de la Societat
Catalana de Filosofia, entitat filial de l’Institut d’Estudis
Catalans. Es va constituir l’any 2002 amb la voluntat de
contribuir a la difusió de l’enfocament i els estàndards
d’argumentació propis de la tradició analítica en filosofia.
El que caracteritza el corrent analític en filosofia no és ni la
temàtica que es tracta (es tracten qüestions en qualsevol de
les àrees de la filosofia: metafísica, filosofia de la lògica, ètica,
filosofia de la ment, filosofia del llenguatge, epistemologia,
filosofia política, etc.), ni les tesis que es defensen (per a
gairebé qualsevol tipus de problema filosòfic hi ha filòsofs
analítics que defensen postures incompatibles entre si), sinó
el tipus d’enfocament que s’adopta.
En l’enfocament analític en filosofia s’assumeix (1) i s’entén
que la tasca de la filosofia és fer el que s’indica a (2):
(1) En filosofia hi ha problemes a resoldre i preguntes obertes
que cal intentar respondre.
(2) Per intentar donar solució als problemes o resposta a les
preguntes es presenten tesis i s’ofereixen arguments a favor
d’aquestes tesis.
Segons aquest enfocament, cal donar una rellevància
especial a l’argumentació i a l’ús precís del llenguatge.
Activitat del grup
L’activitat principal del grup en aquests quinze anys ha estat
la realització d’un seminari anual adreçat en primer terme
als professors de filosofia d’ensenyament secundari, però
també a tothom que tingués interès i curiositat per conèixer
més de prop qüestions centrals del pensament filosòfic.
En les quinze edicions que s’han celebrat fins ara, les
temàtiques dels seminaris han estat diverses: des de «Deu
filòsofes: les seves tesis i arguments» a «Sobre la vida i la
mort»; o des de «Filosofia i cinema» a «Deu qüestions de
Filosofia Política».
Els seminaris han comptat amb dotzenes de ponents que
han inclòs destacats filòsofs de prestigi internacional, entre
els quals els professors Peter Bieri (Univ. Lliure de Berlin),
Cristina Lafont (Northwestern University), Max Kölbel (U. de
Birmingham), Jordi Fernández (U. Adelaide, Austràlia), Mario
Gómez Torrente (UNAM, Mèxic), Adèle Mercier (Queen’s
University, Kingston), Sònia Roca (U. d’Stirling); així com
també filòsofs de prestigi d’universitats dels Països Catalans,
entre els quals els professors Salvi Turró (UB), Josep Corbí (U.
de València), Genoveva Martí (ICREA, UB), Neus Torbisco (U.
Pompeu Fabra), David Pineda (UdG), Josefina Birulés (UB) o

Manuel García-Carpintero (UB). Algunes de les sessions han
tingut la participació de reconeguts investigadors d’altres
branques del coneixement, com ara Mara Dierssen (Centre
de Regulació Genòmica, Barcelona), Joan Josep Moreso
(Departament de Dret, U. Pompeu Fabra) o Ricard Guerrero
(Facultat de Biologia, UB).
Podeu consultar més informació sobre l’activitat del grup en
aquest lloc web: http://www.ub.edu/gfa/.
Perspectives en filosofia
Per fer-nos una idea més concreta del contingut dels
seminaris, prenem per cas el del curs 2012-13, «Perspectives
en filosofia».
Una forma en què la nostra comprensió de qüestions
fonamentals ha anat avançant al llarg del temps ha estat
contraposant diferents perspectives davant d’un mateix
problema filosòfic. Amb aquest propòsit, en les sessions
del seminari es van confrontar diferents perspectives en
qüestions tan diferents com les que il·lustren els títols de les
sessions. Aquests en són alguns exemples: La perspectiva
del subjecte de Descartes a Wittgenstein; Relativisme versus
absolutisme moral; Perspectives sobre el temps i el futur:
Ockham, Peirce i Belnap; o Quan la veritat és mentida?
Perspectives sobre les paradoxes semàntiques.
El Grup de Filosofia Analítica ha publicat el llibre Perspectives
en Filosofia (2016) basat, en bona part, en les ponències
d’aquest seminari.
Properes activitats
Per al curs 2017-18, el seminari que prepara el grup portarà
per títol «Ments i màquines» i tractarà diferents qüestions
sobre filosofia de la ment, com ara la qüestió de si pot pensar
una màquina; la discussió de diferents postures davant el
problema “ment-cos”; o l’explicació i discussió d’arguments
filosòfics recents a favor del dualisme.
Ambròs Domingo Belando
Sergi Oms Sardans
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