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MANIFEST CONTRA EL 155 I DEMANANT L'ALLIBERAMENT DELS PRESOS 
 
 
El Patronat de la Fundació Fita, en honor al principi de llibertat d’expressió que sempre 
ha  defensat el seu president i fundador Domènec Fita, conscients que cal el 
posicionament de les entitats socials i culturals,  ha acordat emetre aquest manifest 
 
RECLAMEM: 
 
1.- La paralització immediata de les actuacions que a l’empara del citat article 155 de la 
CE, de dubtosa legalitat, du a terme a Catalunya el govern de l’Estat espanyol. 
 
2.- L’alliberament immediat dels presos polítics, tant dirigents de l’ANC i Òmnium, com 
els/les integrants del govern legítim de Catalunya i, si fos el cas, la presidenta i altres 
diputats  integrants de la mesa del Parlament . 
 
3. Que l’Estat  reconegui  els resultats de les eleccions del proper dia 21 de desembre, 
malgrat que siguin convocades de forma totalment  irregular, amb una gran presència 
policial al carrer, amb dirigents polítics i socials a la presó i amb tots els condicionants 
que això comporta, i també  l’habitual joc brut de les clavegueres de l’estat. 
 
No podem acceptar de cap manera és que si no els agraden els resultats, és a dir, si no 
votem el que ells volen, tornarem a tenir la peculiar aplicació de l’article 155 com a càstig 
i revenja. 
 
Girona, 9 de novembre de 2017 



El llarg camí de la CADIRA a la FINESTRA 
passant per la PLATAFORMA 

 

•  El	flâneur	assegut:	Pensar	en	els	s.	XIX	i	XX	(epicentre	PARÍS)	

•  El	flâneur	a	 la	finestra:	Genealogia	de	la	dificultosa	tasca	de	pensar	al	
llarg	de	l'època	clàssica	grega	(Homer,	Hesíode,	la	democràcia	a	Atenes,	
les	 mentides	 de	 Plató,	 la	 sort	 dels	 escrits	 d’Aristòtil,	 l’esclat	 del	
Hel·lenisme,	 la	 degradant	 romanitat,	 l’epidèmia	 del	 cristisme	 i	
subseqüent	cristianisme	,	les	aberracions	papals,	...)	



... 
L’APUNT PENDENT  

1.   El	papat	a	Avinyó	
2.   Renaixement	i	Humanisme	
3.   Reforma	i	Contrareforma	



La METÀFORA d’Otto NEURATH 



Pensar en els segles XVII-XVIII 
CANVI d’ÈPOCA 

	La	fossilització	del	cristianisme	i	el	problema	de	Déu	



El flâneur a la finestra 
SESSIÓ nº 12  

    

													DESCARTES																																										LEIBNIZ																																BERKELEY																																SPINOZA			



René DESCARTES (1596-1650) 



Le Haye-Descartes  (França) 
1596  

ESTOCOLM	(Suècia),	1650	(54	a.)	

Flèche	(	França)	
Holanda	
Neuburg	(Baviera)	
París		
Holanda	
...	
	

Ex	alumne	dels	jesuïtes	
Soldat	mercenari	
Assessor	reial	



Nit del 11-10 novembre 1619 (23 a.) 

•  El	somni	d’una	nit	d’hivern	davant	d’una	estufa		

“Quod	vitae	sectabor	iter”	
								“EST	et	NON”	



1619-1633 
14 anys pensant el DISCURS del MÈTODE 

Subtítol:	“Per	conduir	bé	la	pròpia	raó	i	cercar	la	veritat	en	les	ciències”	



El que diuen que va escriure 
l’anomenat “pare de la Filosofia moderna”   

	

El	que	va	escriure	
el	soldat	mercenari	René	Descartes	

		



Llegir el que DESCARTES va escriure 

1	 2



EL DISCURS DEL MÈTODE (1636) 
per parts 

	
1ª	i	2ª	parts:	Quan	fem	servir	la	RAO	raonadora		trobem	que		tants	
caps	tants	barrets.	Però	només	pot	haver-hi	una	veritat.			
	
	
3ª	part:	En	conseqüència,	quant	al	pensar,	ho	posaré	tot	potes	enlaire	
(dubtaré	de	tot).	Però,	mentre	i	tant	obeiré	les	lleis	i	costums	del	meu	
país	i		seguiré	fent	el	que	faig	encara	que	sigui	un	error.	



EL DISCURS DEL MÈTODE 

4ª	part:	Els	sentits	ens	enganyen	(un	geni	maligne)			
															El	que	ens	han	ensenyat	pot	ser	fals	
															Si	hem	de	pensar	bé:		
• Necessitem	un	“principi	primer”	(del	que	no	puguem	dubtar)	
																			Penso,	doncs	existeixo	(cogito	ergo	sum)*	
• Necessiten	un	“principi	segon”	(del	qual	no	puguem	dubtar)	
																																							Déu	és		

Ara	ja	puc	començar,	de	nou,	a	pensar	(ja	tinc	un	mètode)	



Detall de la part 4ª 
*PRINCIPI SEGON: DÉU ÉS 

Argumentari		DESCARTES	per	l’existència	de	Déu:		
	
1.  Per	nosaltres	mateixos,	els	humans	mai	sens	hauria	pogut	ocórrer	pensar	(amb	la	raó	

raonadora)	que	existia	un	Déu.		
2.  Tot	i	així,	ho	pensem	i	ho	sabem		“de	forma	clara	i	distintiva”		

3.  Ergo:	La	idea	de	Déu	només	ens	la	ha	pogut	posar	en	la	raó	intuïtiva	(la	idea	de	Déu	és	
una	idea	“a	priori”	o	innata).	

4.  Totes	les	coses	que	concebem	“de	forma	clara	i	distintiva”	són	certes,	són	VERITAT	
indubtable,	“són	perfectes	i	immillorables”	(dons	és	Déu	que	les	ha	posat).		

	
[Comparació	amb	l’argument	ontològic	de	(sant)	Anselm	de	Canterbury	(1078]*	



DISCURS DEL MÈTODE  

5ª	part:		...	Continuem	pensant	...	amb	la	raó	intuïtiva		
	“Des	del	principi	Déu	ha	fet	el	MÓN	tal	com	el	veiem	i	tal	com	

																	havia	de	ser”	(seguint	les	lleis	de	la	Natura).	
	
																“Déu	va	formar	el	cos	de	l’home	enterament	semblant	a	un	de	
																nosaltres”	
	
																“Déu	va	crear	expressament	per	l’home	una	ànima	intuïtiva	i	

	raonable,	que	de	cap	manera	pot	haver	sorgit	de	la	matèria”		
																			“Déu	va	unir		l’ànima	al	cos”	[res	cogitans	i	res	extensa	]	
	
	



DISCURS DEL MÈTODE  

	6ª	(i	última)	part:		
																													 	 	Nota	per	els	inquisidors	
																													1.	He	escrit	el	que	Déu	m’ha	dit	(a	la	meva	ànima).	
																													2.	Ho	aprofito	per	renegar	de	Galileu.	
																													3.	A	partir	d’ara	em	dedicaré	només	a	la	medicina.	
												4.	Si	en	el	món	mundial	hi	ha	algú	més	llest	que	jo	(Descartes),	

	que	l’avisin;	que	ell	(Descartes)	li	pagarà	totes	les	despeses.																																			



AIXÒ ÉS el famós Discurs del mètode 



 MEDITACIONS METAFÍSIQUES (1641) 
8 anys després  

1.  “El	no-res	no	pot	produir	res”.	
2.  Les	idees	“clares	i	distintives”	(raó	intuïtiva)	les	ha	posades	Déu.	
3.   Soc	una	cosa	que	té	una	ànima	que	pensa	i	que	té	en-si	idees	de	

Déu	i	del	món	que	són	“certes	i	segures”,	doncs	Déu	les	hi	ha	
posades	i	“Déu	mai	m’enganyaria”.	A	més	tinc	un	cos	que	no	pensa	

4.  Hi	ha	4	categories	de	idees	(rebudes	dels	sentits,	rebudes	a	l’escola,	
raonades	per	mi	i	innates	en	mi	(intuïdes	o	a	priori).	Només	les	
darreres	són	VERITAT.		



AQUEST ÉS EL CONTINGUT de Meditacions metafísiques 
RES DE QUE NO HAGUES ESCRIT A DISCURS del MÈTODE  



En resum: EL MÈTODE DESCARTES* 

1.   DUBTAR	(fer-ho	veure)	(doncs	hi	podria	
haver	un	geni	maligne	que	ens	
enganyés)	

2.   PENSAR	(“raó	raonadora”)	
3.  Veure	“de	forma	clara	i	distintiva”	que	

què	hi	ha	en	la	meva	“RAÓ	INTUITIVA”	
4.   COMPARAR	“RAÓ	INTUITIVA”	i	“RAÓ	

RAONADORA”	
5.   Si	coincideix=VERITAT	
							Si	no	coincideix=FALS	



EL SISTEMA FILOSÒFIC de DESCRTES 
punt per punt  

• Déu		
• COSMOS		
• HUMÀ	
•  ÈTICA	
•  ESTÈTICA	
• POLITICA		

•  SENTIT	de	l’existir	



el DÉU de DESCARTES  

	
Necessari	
Infinit		

Grandiós	
Immillorable/Perfecte	

Etern	
Absolut	

Totalment	fiable	
	
	
	
	

[Novetat	de	Descartes:	complet	oblit	de	Crist]*	
	

	
	
	



L’HUMÀ de DESCARTES 
(el gran error)  

	
Ésser	DUAL	

		
Ànima:	intuïtiva	(llavor	divina)	i	raonadora	(res	cogitans)	

		+		
cos	(res	extensa)		

	
	



COSMOS  

	
Déu	concedí	a	l’Univers	l’atribut	de	ser	extens	(matèria	física	mesurable	i	
divisible,	res	extensa),	dotat	de	moviment	i	regulat	per	les	matemàtiques,	

per	tal	que	els	humans	el	puguin	comprendre).		
	
Déu	ha	fet	el	Cosmos	“com	si”	hagués	evolucionat	(des	del	Caos	inicial)	



ÈTICA  

	
	classes	de	moral		

	
1.   Pels	savis	

2.   Pels	prínceps	
3.   Pels	súbdits		
4.   Pel	poble	baix		



ESTÈTICA  

	
	

Si	“de	forma	clara	i	distintiva”	ho	trobes	bell	en	la	teva	raó	intuïtiva	o	a	
priori,	és	que	és	veritat	de	Déu	que	sigui	bell	(Déu	no	ens	enganyaria).		

	
[T’agrada,	doncs	és	bell]	

		



POLÍTICA  

“Déu	dona	el	PODER	a	aquells	a	qui	concedeix	la	FORÇA”	
	
	

[“Dios	ayuda	a	los	malos,		
cuando	son	más	que	los	buenos”]	



SENTIT  

	
	Descobrir	la	VERITAT	(intuïtivament)	

	
i	
	

GUARDAR-SE	DEL	FRED	



BALANÇ FINAL DE DESCARTES 

	
1.  Pare	del	vell-nou	gran	error:	el	dualisme	
2.  Autor	d’una	de	les	3	frases	més	famoses	de	la	Història		



 
LES TRES FRASES MÉS FAMOSES de la HISTÒRIA 

 
	
1.  “To	be	or	not	to	be,	that	is	the	question”	

2.  “Cogito,	ergo	sum”		

3.  “Si	tu	tienes	la	pelota,	el	otro	
								no	la	tiene”		



Gottfried Wilhem LEIBNIZ (1646-1716) 



LEIPZIG 

Cortesà,	hipermànic,	matemàtic,	diplomàtic,	apicultor,	granger,	arxivista,	genealogista,	bibliotecari,	impressor,	
miner,	comerciant,	inventor,	unificador	d’esglésies,	metafísic,	cabalista,	museòleg,	...	



El que diuen que va escriure  

	

El	que	va	escriure		

LLEGIR	LEIBNIZ		



MONADOLOGIA (1686)  
DISCURS DE METAFÍSICA (1714)  



SISTEMA FILOSÒFIC DE LEIBNIZ  

• Déu		
• COSMOS		
• HUMÀ	
•  ÈTICA	
•  ESTÈTICA	
• POLITICA		

•  SENTIT	de	l’existir	



DÉU 

Principi	necessari		
Principi	incorpori	

Essència	pura	primària	
Unitat	suprema	

Raó	sobirana	/	Enteniment	infinit	/	Ment	total		
Gran	harmonitzador	/	Gran	programador	

MÒNADA	PRIMERA*/ORIGINAL,	MÒNADA	DE	LES	MÒNADES	
GRAN	MÒNADA	



*¿QUÈ ÉS una MÒNADA? 

	
“SUBSTÀNCIA	QUE	ÉS	REAL	EN-SI	i	PER-SI”	



COSMOS  

• Allà-a-fora	(i	a	tot	arreu)	només	hi	ha	Déu	(GRAN	MÒNADA)	
• Déu	és	PRINCIPI	INCORPORI	
•  Ergo:	Les	coses	extenses	són	impossibles	
• Allà-a-fora	no	hi	ha	cap	objecte,	només	hi	han	mònades	immaterials	
•  La	Natura	és,	en	la	seva	essència,	immaterial	
• Una	substància	està	continguda	en	la	seva	noció	
	
EL	COSMOS	és	una	agrupació	de	mònades	emanades	de	la	MÒNADA*	



PREGUNTES FREQÜENTS  

• P:	¿Com	és	que	essent	tot	immaterial,	veiem	objectes?	
• P:	“Les	mònades	s’expressen	en	la	virtualitat	de	les	formes”.*	

• P:	¿Com	és	que	això	és	així?	
• R:	Perquè	és	així.	I	si	és	(així),	és	que	pot	ser	(així).*		
	
						Ergo:		“AQUEST	MÓN	ÉS	EL	MILLOR	DELS	POSSIBLES”		

	 	 	(ja	que	si	és	emanació	de	Déu	...)		
								 	 	 	 	(Principi	de	necessitat)	



¿Què (in)cosa és una mònada concreta? 

1.  Les	mònades	no	procedeixen	del	no-res.	Són	emanacions	de	la	
GRAN	MÒNADA	

2.  Són	substàncies	inextenses	mínimes	(“àtoms	metafísics”)***	
3.  Són	el	mirall	en	el	que	es	reflexa,	de	forma	deformada	i	incompleta,	

l’enteniment	de	la	GRAN	MÒNADA	(Déu)	
4.  Cada	mònada	és	un	cas	únic	de	realitat	possible	
5.  Són	immortals	i	en	número	infinit	
6.  En	elles	hi	ha	POTÈNCIA,	ENTENIMENT	i	VOLUNTAT	
7.  Les	mònades	no	tenen	FINESTES	(principi	d’incomunicabilitat)	i	

només	poden	canviar	“des	de	dins”	
	



cont. Les mònades 

8.	L’agregació	de	mònades	dona	lloc	a	coses	i	cossos	
9.	Moltes	mònades	formen	el	Món;	totes	juntes	formen	l’Univers	
		



* Classes o categories de MÒNADES 

1.  La	GRAN	MÒNADA	o	MÒNADA	de	totes	les	mònades	(Déu)	
2.  Mònades	Esperits	purs	o	Àngels	(necessaris	per	emplenar	el	buit	

entre	Déu	i	els	humans)	
3.   mònades	superiors,	esperits	finits	o	humans	racionals	
4.  mònades	inferiors,	fosques	i	limitades:		
						4.1.	mònades	primàries	o	món	inorgànic	
						4.2.	mònades	vegetals	
						4.3.	mònades	animals	



HUMÀ 

Classe	o	categoria	d’agrupació	de	mònades,	dotada	de:		
						-un	esperit	finit	(limitat)	i	inextens=ànima,	amb	capacitat	de	raonar	i		de					
tenir	consciència	de	si-mateix	i	de	les	lleis	que	regulen	l’Univers,	increada	(en	

ser	emanació	divina)	i	immortal	
+	

						-	un	“cos	vivent	i	orgànic”,	extens	en	forma	fenomènica	(virtual)	
	(virtual:		“que	és	la	manera	que	la	mònada	té	de	presentar-se”).	Mortal.		

	
Cos	 i	 ànima	es	necessiten	mútuament.	 Les	ànimes	necessiten	un	cos	per	a	
ser;	el	cos	té	necessitat	d’un	“motor	incorpori”	per	moure's.		



CLASSES D’HUMANS  

1.  Els	monàdics	(pocs;	cada	individu	constitueix	una	espècie)	
2.  Els	esporàdics	(innumerables;	individus	que	s’agrupen	en	masses)	



PREGUNTES FREQÜENTS  

P.:	¿Perquè,	si	som	una	emanació	de	Déu,	som	limitats	i	tenim	
creences	i	sabers	diferents?		
R.:	“Cada	substància	particular	expressa	l’Univers	a	la	seva	manera”.		

	Si	l'expresséssim	de	forma	completa	i	no	limitada,	seriem	Déus	
	
P.:	¿Som	lliures	o	estem	predeterminats?		
R.:	Som	lliures	de	fer	el	que	Déu	vulgui	que	fem*	
	

	 	[Leibniz	era	“protestant”	(Església	anglicana)]	



La qüestió EPISTEMOLÒGICA  

QUÈ	PODEM	SABER		
•  “Tenim	sempre	una	idea	limitada	de	cada	cosa	en	virtut	de	
l’emanació	divina	inclosa	i	present	a	l’interior	de	cada	
mònada”	[Podem	saber	el	que	Déu	vulgui	que	sabem]	

SOBRE	LA	VERITAT	del	que	podem	saber	
•  Les	VERITATS	DE	RAÓ:	són	innates	o	a	priori	(provenen	de	
l’Enteniment	infinit	de	la	Gran	Mònada),	són	certes	
•  Les	VERITATS	de	FET:	les	adquirim	per	experiència,	són	un	
enteniment	finit	i	contingent	

	



*BALANÇ FINAL DE LEIBNIZ  

	
ABSOLUTAMENT	PRESCINDIBLE	

	
“Tot	el	producte	filosòfic	de	Leibniz	és	un	Irreal-Ja-Sabut,	que	es	ven	
al	mercat	com	peix	fresc”	(JMª	Uyà)	



George BERKELEY (1685-1753)  

El	tercer	gran	defecador	(dels	s.	XVII-XVIII)	



Vida i viatges del bisbe Berkeley  

1685.	Dysert		(Irlanda)	
1702-1707.	Dublin.	
																	Trinity	College		
	
	



La “visió” del jove Berkeley a DUBLIN  
(1702-1705) 

		
El	“nou	principi”	

	
“EL	MÓN	NO	ESTÀ	FET	DE	COSES		SINÓ	D’IMPRESSIONS	”	



Els 2 OBJECTIUS del pastor BERKELEY   

1.	Lluitar	contra	el	materialisme,	la	incredulitat	(ateisme)	i	l’escepticisme	

			(fent	de	pastor	anglicà,	degà	de	la	catedral	de	Derry	(Irlanda	del	nord)		
			Difondre	el	cristianisme	“entre	els	pobres”.		
			Convertir	els	indígenes	de	les	illes	Bermudes	

2.	Esdevenir	epistemòleg	d'èxit	



Projecte Bermudes  

1728-1732	
Newport	



El retorn del missioner fracassat 

1735-1752	
Bisbe	de	Cloyne	(Irlanda)		

Oxford.	1752-3	



LLEGIR BERKELEY  



SISTEMA FILOSÒFIC LEIBNIZ 
DÉU  

• Gran	Ment	
•  El	que	tot	ho	produeix	

	
[El	superocupat/l’enfeinat]	



HUMÀ 

•  No	hi	ha	humans	
•  Hi	han	INDIVIDUS*	
•  Els	INDIVIDUS	tenen	MENT	PERCEPTIVA	
•  PERCEBRE	és	el	que	determina	que	el	MÓN	sigui	
•  El	percebut	no	és	una	construcció	de	la	Ment	
•  DÉU	construeix	la	realitat	en	cada	ment	i	en	tot	moment***	
•  Els	individus	humans,	pel	seu	compte,	també	imaginen	coses	que	no	són	
	
[No	és	el	cervell	(el	gran	transformador)	sinó	Déu	qui	projecta	en	la	ment	les	
idees	i	imatges	de	Veritat	i	de	realitat]	



El CONEIXEMENT de l’INDIVIDU 
(la qüestió epistemològica)  

	
•  El	CONEIXEMENT	és	possible	perquè	quan	percebem	ens	
comuniquem	directament	amb	Déu.		
•  El	que	coneixem	és	o	VERITAT	o	realitat	(Déu	no	fa	trampes)	

• A	més	hi	ha	la	imaginació,	que	és	un	fals	coneixement	



INDIVIDU HUMÀ 

• Cos-ment	(monista)	que	percep	idees	divines	

	“No	hi	ha	res	en	l’enteniment	que	no	hagi	estat	abans	en	el	sentits”	
	
	
	



PREGUNTES FREQUENTS  

•  ¿Perquè	hi	ha	individus	que	pensen	errors?		
•  ¿Com	és	que	no	tenim	tots	un	coneixement	de	la	VERITAT	des	de	
sempre	

• Per	què	aixequem	pols	pensant	i	imaginant	(i	després	ens	queixem	
que	no	hi	veiem	bé)*	



La tasca epistemològica de l’INDIVIDU  

	Aspirar	la	pols	i	contemplar	el	piset	(Déu	en	nosaltres)	
	
	
	
	
	

[No	estem	fets	per	pensar.	“Pensar	fa	ser	burro”]	



COSMOS 

• Allà	a	fora	hi	ha	CAOS	(Berkeley	no	nega	que	la	matèria	existeixi)*		
[La	puntada	de	peu	del	Dr.	Johnson	a	una	pedra]	

• Déu	ordena	el	Caos	en	cada	ocasió	que	hi	ha	percepció*	(“Déu	sap	
quines	són	les	lleis	de	la	natura”)	

	
•  El	món	material	es	redueix	a	fenòmens	que	poden	ser	percebuts	per	
un	individu	humà	gràcies	a	la	mediació	puntual	de	Déu	

	



Preguntes freqüents 

• Quan	no	hi	som	¿què	hi	ha	allà-a-fora?	

[CAOS]	



TRASCENDÈNCIA DE BERKELEY  



SPINOZA (1632-1672)  

EL	PRIMER	PENSADOR	MODERN		



AMSTERDAM, RINSSBURG, LA HAYA 
1632- 1677 



ÈTICA demostrada segons l’ordre geomètric  
¿una lectura (im)possible?   



SISTEMA FILOSÒFIC SPINOZA  
DÉU  

•  SUBSTÀNCIA	ÚNICA*	
•  ESSÈNCIA	ETERNA	
•  El	REAL	i	la	REALITAT	són	el	mateix		

	
•  IMMANENT	(auto	efectiu)	
• NO	TRANSCENDENT*		

[Tota	la	Natura	és	Déu.	¿Déu	és	només	la	Natura?]	



COSMOS o NATURA  

• Modus	de	la	Substància	única	
	

[Darrera	del	món	visible	no	hi	ha	res]	



HUMÀ 

• Modus	o	manifestació	finita	de	la	Substància	única	i	infinita	
	que	està	en	el	món	amb	capacitat	d’autoconsciència	i	de	raonar	

	
•  Ser	contingent	que	pensa	



Epistemologia Spinoza 

•  Tot	té	una	estructura	lògica	
•  La	RAÓ	és	l’únic	mitjà	per	conèixer	la	VERITAT	
•  La	GEOMETRIA	és	el	mitjà	més	segur	(cert)	pel	coneixement	



CLASSES de CONEIXEMENT  

1.   Coneixement	de	primer	gènere:	passiu,	adquirit	per	experiència	
2.   Coneixement	de	segon	gènere:	racional,	deductiu	
3.   Coneixement	de	tercer	gènere	o	superior:	more	geomètric	
4.  Fals	coneixement:	imaginació.		



Classes d’humans 

1.  Els	amorosos	
2.  Els	ressentits		



ÈTICA  

Comportament	lliure	de	l’esclavitud	de	les	passions	
Comportament	racional	

	
“El	premi	de	la	virtut	és	la	virtut”	
“El	càstig	del	mal	és	la	infelicitat”	



ESTÈTICA  

Les	coses	són	belles	
La	vida	és	bella	



POLÍTICA  

Elogi	de	la	democràcia	i	de	la	llibertat	
	
•  “La	democràcia	és	una	qüestió	de	mutu	acord”	
•  “Ningú	està	obligat	a	viure	segons	el	gust	d’un	altre”	
	
•  “Un	Estat	democràtic	és	el	que	garanteix	la	justícia,	la	tolerància,	la	
llibertat	de	pensament,	d’expressió	i	d’acció,	amb	separació	total	de	
política	i	religió	i	sense	exercici	de	la	violència”	



SENTIT  

Raonar	
i	

tenir	alguns	amics	



SPINOZA 
punt d’inflexió en el pensar 

• Després	de	la	fossilització	i	l’oblit	de	Crist,	després	que	Déu	ha	deixat	
de	ser	el	Déu	de	la	Bíblia,	Natura	ocupa	el	seu	lloc.	

•  “Ser	humà	lliure	és	saber	el	que	les	coses	i	jo	som”.		

[“Spinoza	és	el	més	modern	dels	moderns”	(JMa	Uyà)]	



Vigència d’SPINOZA AVUI 

	en	Neuropsicologia	i	psicopatologia	
	

El	conatus	(pautes	innates	de	conducta)		
Emocions	i	afectes	



 
Vigència d’SPINOZA avui  

 
	

¿L’Estat	espanyol	és	un	estat	democràtic,	d’acord	amb	la	definició	
d’SPINOZA?		

	
“Un	Estat	democràtic	és	el	que	garanteix	la	justícia,	la	tolerància,	la	
llibertat	de	pensament,	d’expressió	i	d’acció,	amb	separació	total	de	
poders	i	sense	exercici	de	la	violència”	(Tractat	polític,	XI)	




