
Com cada any, el Departament de Filosofia de la Universitat Auto- 
nomu de Barcelona ha organitzat les Jornades de Filosofia, que enguany 
han arribat a la V l l l  edició. Aquestes Jornades es van cellebrar a la 
Facultat de Lletres de la U A B  els dies 10, 11 i 12 de marc de 1987. amb 
la coliaboració de l'lnsfiíut de Ciencies de I'Educació de la U A B  i l'lns- 
titut Francais de Barcelona. El tema monografic fou el temps. El present 
número de la revista ENRAHONAR recull la majoria de les ponencies 
presentades. 

El temps és una de les categories filosofiques més problematiques i 
aixd és degut al fet que, com l'espai, és un dels instrumenis intel~lectuals 
amb l'ajut dels q~rals es construeix el món. La primera qüestió seria el 
veure si el femps es constata com una forma irreductible o com una dada 
immediata de I'experiencia. Hom pot entreveure, també, que la duració 
no és uniforme i, per tant, caldru explicar-ne les variacions d'aquest 
sentiment de duració. U n  altre aspecte a considerar és la diferencia que 
es palesa entre duració viscuda i temps abstracte. Tant la historia de la 
filosofia com la historia de la ciencia ens mostren la importancia d'aquest 
problema. 

Des del punt de vista de la ciencia podem veure que ami ,  com en 
temps d'Arisrdtil, la ciencia s'ocupa del moviment; en conseqiiencia hi 
trobem el temps. La cientia de la mecanica obrira el cami a la reflexió 
epis femolOgica. Aquí podem trobar el temps navtoniu, absolut vertader 
i maiematic, que no té relació amb les coses externes i que és uniforme. 
Pero, la física confemporania, amb la teoria de la relativitat, s'ha vist 
obIigada a abandonar aquesta noció de temps per mussa simple i a subs- 
tituir-la pel continu espai-temps, medi tetradimensional que solidaritza 
l'espai i el temps. 

Des de la perspectiva filosofica hom pot trobar dos problemes fona- 
mentals a proposit del temps: el de la seva realitat i el del seu sentit. 
Descartes serti partidari de la realifat del temps, com la de I'espai, men- 
tre que Leibniz i Kant defensaran la seva idealitat. Per a Leibniz, el 



temps és l'ordre d e  les successions possibles. Kant pensa que el temps 
no és ni objectiu ni real; n o  és ni una substancia ni un accident ni una 
relació, sinó una condició subjectiva que la natura de  la ment fa neces- 
sdria per a coordinar tots els objectes sensibles; es tracta d'una formo 
«a priori)). Pel que fa al sentit del temps, Plató només veu el temps com 
la irnatge tndbil de  l'eternitat immdbil. Hegel ens presenta una con- 
cepció dialectica (¡'un temps que no és una noció abstracta i buida, 
sinó que és esperit i concepte. Bachelard tumbé té una concepció dial2ctica 
que es mostra en l'oposició entre temps viscut i temps volgut. Finalment, 
en el temps estetic, hom pot pensar que mitjancant l'obra d'art es pot 
abastar l'eternitat i que en la contemplació pura hom pot ~ostreure's del 
remps. 

El programa de les Jornades es referia a tres aspectes significatius 
del problema del temps. En el primer, el dels escnptors del temps, el pro- 
fessor Antoni Marí, de la U A B ,  va parlar sobre temps i art, m~entre que 
Víctor Gómez Pin, de la Universitat del País Basc, va desen~volupar el 
tema de la perdua i recuperacib del temps en Proust. En el segon, el dels 
fildsofs del temps, el professor Juan d e  Dios Vial-Lurrain, de la Uni- 
versitat Catdlica de  Xile, va tractar del problema del temps en Aristdtil, 
i Jaume Casals Pons, de la U A B ,  ho va fer sobre el temps en la filosofia 
de Bergson. En el tercer, el del temps de  la ciencia, Carles Bidon-Chanal, 
de la Universitat del País Basc, va desenvolupar el problema del temps de 
la matemdtica. El temps de la física va tenir com a representants a Manuel 
García Doncel, del Seminari d'Histdria de les Ci2ncies de  la U A B ,  que 
va basar la seva exposició en el temps de  la física de Newton a Einstein, 
i Olivier Costa de  Bea~lregard, de l'lnstitut Henri Poincaré de Paris, que 
vu parlar del temps en la física qurintica relativista. Com a cloenda 
u les Jornades es va cellebrar una taula rodona en que es va plantejar el 
tema de la realitat o idealitat del temps. 

H o m  voldria acabar subratllunt que bona part de l'exit d'aquestes 
jornades s'lza degut al seu cardcter interdisciplinari, que ha possibilitat 
un clidleg fecund entre els representants de la ciencia i els de la filosofia. 
Aquest carhcter interdisciplinari, aquest intent d'establir un dialeg amb 
la ciencia, és unrr de les corneses que, des d e  fa temps, esta fomentant el 
nostre Departament d e  Filosofia en l'organització de  la seves activitats. 
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