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CONTI NGUT 

La relació entre mente i cos, la causalitat i el temps són els temes centrals d’aquesta 
assignatura en el curs 2010-11, la qual es dirigeix als alumnes interessats en els 
desenvolupaments recents de la filosofia analítica. Els temes esmentats s’han triat 
com a temes representatius d’aquests desenvolupaments. El contingut d’aquesta 
assignatura és per tant independent d’ “Autors Contemporanis II” del curs 2009-10. 

OBJECTI US  

L'objectiu de l'assignatura és doble. Es tracta, en primer lloc, de conèixer com es 
treballa en l’actualitat dins l’ampli camp de la filosofia analítica triant uns temes 
representatius. Per una altra banda, es tracta també d’adquirir coneixements sobre 
l’”estat de la qüestió” en aquests temes, mitjançant les aportacions d’una sèrie 
d’autors destacats dels darrers anys. 

TEMARI 

1. Introducció històrica general: de la crítica a la metafísica tradicional a la pràctica 
d’una metafísica renovada. 
2. La teoria de la identitat ment-cos. 
3. Introducció històrica a la causalitat: la crítica a la causalitat de Hume i la crítica  
de les seves idees per autors contemporanis. 
4. Anàlisi actuals de la causalitat. 
5. Introducció històrica al tema del temps: les idees de Kant i de McTaggart. 
6. L’anàlisi fenomenològic del temps (Husserl). 
7. Debats actuals sobre la natura del temps. 

AVALUA CIÓ 

L'avaluació es farà mitjançant la participació dels alumnes a classe (tindrà un valor 
d’un màxim del 30% de la nota final) i amb un treball breu que els alumnes hauran 
d’entregar abans de finalitzar les classes. 
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