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SUMARI  
  
En el primer número del curs 2015-
2016 la revista Frónesis li dedica una 
atenció especial al problema dels 
refugiats, una realitat que ara mateix 
ens colpeja des de regions llunyanes 
com ara Síria o l'Afganistan, però que 
fa menys d'un segle ens afectava de 
molt més a prop, a causa del drama 
provocat a casa nostra per la Guerra 
Civil. La Marta Muñoz Mora, ex-
alumna del CES Joan Maragall, que actualment està cursant el darrer any del 
Grau d'Humanitats a la Universitat Pompeu Fabra, s'ha encarregat de 
coordinar aquest número, a més de redactar un article i de programar 
diverses activitats relacionades amb el tema.  
 La secció 'Lletres i pensament' tracta dues efemèrides importants en el 
món literari: el IV Centenari de la publicació de la segona part del Quijote de 
Miguel de Cervantes i el V Centenari del naixement de Teresa de Ávila, més 
coneguda com Santa Teresa de Jesús. Completa la secció un article del 
desaparegut escriptor Eduard Arumí sobre el poeta català universal, Jacint 
Verdaguer. L'apartat 'Art i ciències socials' és l'espai on podreu trobar dos 
articles sobre el problema dels refugiats, un a càrrec de la Marta Muñoz 
Mora i l'altre d'en Gerard Rojas. La secció conclou amb una referència 
històrica a les particularitats del sistema feudal a l’Edat Mitjana. 
 'Ciències, salut i ecologia' compte amb un article de la psicòloga Maite 
Juánez Simarro que ens parla de la relació entre l'autoconsciència humana i 
el 'Cogito', tal i com el formulà el filòsof francès René Descartes, autor del 
popular 'Penso, doncs sóc'. Dos textos més, de la Marta Muñoz Mora, un de 
caire científic-literari titulat Alícia en el país de les matemàtiques, i l’altre 
sobre L’estructura de la atmosfera, completen la secció. En l'apartat 
'Biografies i entrevistes' hi trobem una entrevista de la Belén Sánchez, la 
Raquel Villanueva i l'Andrea Vaquero sobre el tema del disseny d'animació en 
3-D. Una biografia del filòsof medieval Abelardo, etern enamorat de la seva 
estimada Eloisa, i una altra del pensador hebreu nascut a Màlaga Ibn Gabirol 
venen a tancar l’apartat. Per a concloure, a l'habitual 'Agenda', hi podreu 
trobar diverses activitats culturals d'interès. Bona lectura! 
 

 *** 
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LA METALITERATURA EN EL QUIJOTE 
Marta Muñoz Mora 

Con motivo del cuarto centenario 
de la publicación de la segunda 
parte de la inmortal novela de 
Cervantes, Don Quijote de la 
Mancha, han sido numerosas las 
editoriales que han decidido lanzar 
una edición conmemorativa. Si uno 
decide hacerse con un ejemplar 
encontrará entre sus páginas, 
además de una historia imperecedera de sobras conocida por todos, uno de 
los clásicos donde con mayor claridad se aprecia un recurso literario de 
enorme interés: la meta literatura. La meta literatura es, simple y 
llanamente, la literatura que habla de literatura. Es decir, cuando 
encontramos en El Quijote su mezcla característica de realidad y ficción, 
donde a menudo la frontera que divide las aventuras del caballero y la 
situación ambiental que crea Cervantes aparece difusa, las incongruencias 
entre los personajes se hacen evidentes y donde se difumina 
constantemente la división entre la vida del autor y la de su antihéroe, 
estamos hablando de meta literatura. 

 Dos de los aspectos que resultan 
más interesantes de esta tendencia a 
entretejer realidades son el papel que 
ejercen Cervantes y el Quijote 
respectivamente en la novela, donde 
uno se convierte en el ideal y alter ego 
del otro. En primer lugar, tomemos 
como punto de partida la fantasía por 
la que se ve irremediablemente 
afectado el protagonista: ¿no resulta 
un claro paralelismo con el mundo de 
ficción que crearía un autor, como 
Cervantes? Así pues, existen dos 
formas principales de entender la 
actitud ilusoria del Quijote: la primera 
es verla como una de las muchas 

manifestaciones de su locura, la segunda, sin embargo, tiende a encontrarle 
una cierta lógica, pues el Quijote no hace más que adaptar su realidad a 
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aquello que considera modélico y crear una identidad que le permita llevarla 
a cabo. Podríamos decir que en cierto modo el Quijote es consciente de que, 
como uno de los grandes personajes de la literatura, su autor no lo describe 
como es sino como debería. Alcanza, por tanto, un cierto nivel de conciencia 
de su propio papel en la novela y actúa, al fin y al cabo, como creador de su 
propio mundo, tal y como lo haría un autor. Además, es necesario recordar 
que en la locura del Quijote hay siempre una lógica que guía sus pasos y que, 
real o no, guarda un sentido bien cimentado contra el que resulta difícil 
argumentar. 

 Don Quijote es un personaje que, si bien puede considerársele 
trastornado, nunca deja de ser noble y cortés, pues sigue al pié de la letra 
todas las directrices que los libros de caballerías marcan como código de 
conducta. Y lo más interesante de la 
personalidad del héroe (o antihéroe) de 
Cervantes, es que su tolerancia y sensatez se 
mantienen siempre intactas, teniendo cabida 
más que justificada desde su visión 
distorsionada de la realidad. La locura de 
Don Quijote se limita tan sólo al ámbito 
caballeresco, siendo fuera de él alguien 
completamente cuerdo. Al fin y al cabo, a 
Don Quijote, quien se limita a emprender 
una cruzada a fin de librarse del tedio y la 
muerte, le mueve un idealismo que 
fácilmente puede confundirse con locura; 
pero, si se mira de otro modo, es 
precisamente el idealismo desmedido el que 
a menudo anima al ser humano a continuar. 

 En segundo lugar, la meta literatura le sirve a Cervantes como medio 
para eternizarse; y parece como si, sospechando el futuro que le aguardaba a 
su obra, el autor hubiese dejado intencionadamente su más honda huella en 
el protagonista, creando con él un complejo universo de personajes y tramas, 
capas sobre capas de argumentos, e incluso a un autor paralelo, una trama 
paralela y mediocres y supuestos plagios de su propia novela, a fin de 
acompañar y dar cuerpo a su mítica creación.  

 Si optamos por llevar al Quijote a nuestros días resulta imposible no 
darnos cuenta del peso que esta obra tiene en nuestra cultura. Formemos 
parte o no del canon quijotesco, es innegable que a menudo nos 
encontramos siendo testigos, o incluso protagonizando, acciones quijotescas, 
pues más que influenciados por la obra, lo que la obra consiguió fue definir 
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una actitud proporcionándole un nombre. Y ya sea por simple locura o por 
valentía e idealismo, y pese a que el Quijote es en realidad algo más parecido 
a un antihéroe, resulta interesante pensar que sus episodios de maravillosa 
locura pueden inspirarnos a actuar de una forma parecida. Podría decirse 
que la novela, disponga o no de la meta literatura ya mencionada, se ha 
convertido en un icono del idealismo, un símbolo no intencionado del 
romanticismo que vendría en una época posterior y el Quijote, con ella, en 
uno de los personajes más queridos y emulados de la literatura universal. 
Pues el ingenioso caballero, sea víctima de la locura o no, consigue transmitir 
un apego difícilmente igualable, una compasión e identificación a veces 
mayor de lo que nos atreveríamos a admitir. Los aficionados a esta obra no 
podemos menos que sentir nostalgia y entender mejor que nadie a lo que se 
refería Gómez Dávila cuando escribió a cerca de ella: "En literatura la risa 
muere pronto, pero la sonrisa es inmortal".  

*** 
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FILOSOFIA i MÍSTICA EN STA. TERESA DE JESÚS  
Jordi Puigdomènech 

Enguany se celebra el V Centenari 
del naixement de Teresa de 
Cepeda y Ahumada, la 
reformadora de la "Orden de 
Nuestra Señora del Carmelo" i 
escriptora mística de prestigi 
universal. Nascuda a Ávila el 28 
de març de l'any 1515 i coneguda 
popularment com Teresa de 
Jesús o Santa Teresa, la seva 
tasca renovadora en el si de 
l'església la va dur a recórrer els 
camins d'Espanya en una època 
en la que no era precisament fàcil 
per a una dona obrir-se camí i 
desplaçar-se d'un poble a un 
altre. La seva tenacitat queda 
provada no només per l'èxit de la reforma eclesiàstica que va impulsar amb 
el recolzament del també poeta místic San Juan de la Cruz i que donà lloc a la 
fundació de la "Orden de los Carmelitas Descalzos", sinó perquè al mateix 
temps va ser capaç d'elaborar un pensament místic pioner arreu del món que 
resta plasmat en obres com El libro de la vida (1562-1565), Camino de 
perfección (1566-1567), Las fundaciones (1573-1582) i, sobretot, en el que 
possiblement sigui el seu llibre més important des del punt de vista filosòfic, 
El Castillo interior o Las Moradas (1577). 

 La Inquisició va vigilar molt d'a prop els seus escrits, tement que els 
textos incitessin a seguir el cisma iniciat a Europa per Luter o s'allunyessin en 
algun punt de la recta doctrina marcada per l'ortodòxia catòlica. Conscient 
del moment difícil que vivia l'Església i amb la ferma intenció de servir a la 
causa de la unió de tots els cristians, i no pas a la seva separació, molts dels 
seus textos estan autocensurats. Tornant de la fundació de Burgos Teresa va 
fer parada a Medina del Campo, però sense que li fos possible descansar va 
ser requerida en Alba de Tormes per la Duquessa d'Alba. Malalta i esgotada, 
Santa Teresa de Jesús va morir en braços d'Ana de Sant Bartolomé, la nit del 
14 d'Octubre de 1582. 
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 El Castillo interior o Las Moradas tenia que servir de lectura per a les 
monges carmelites, i va ser-li encarregat a Teresa per part del seu confessor, 
el doctor Velasco, i per Fray Jerónimo Gracián. Es tracta, doncs, d'una guia 
espiritual que té com a objectiu aconseguir que l'ànima aprofundeixi en el 
seu propi coneixement. L'obra s'inicia amb una metàfora, segons la qual 
l'ànima humana pot ser considerada com un castell de gran bellesa en el qual 
cal trobar-hi la manera d'entrar. I aquí apareix la primera contradicció, doncs 
el que ens proposa Teresa de Jesús és que tractem d'entrar dins d'allò que ja 
està dins nostre. Hi ha moltes ànimes que arriben a la porta del castell sense 
entrar-hi i, per tant, sense arribar a saber què hi ha dins, ni qui hi viu, ni les 
habitacions que té. Per a Santa Teresa aquest castell interior, constituït per 
l'ànima humana, consta de set estatges amb nombroses peces cadascun 
d'ells. En el darrer estatge hi habita el mateix Déu, i la màxima aspiració de 
tot ésser humà ha de consistir en conèixer tots els estatges del castell fins 
arribar al darrer, aquell que li oferirà la possibilitat de contemplar la divinitat. 

 La porta que ens barra el 
pas a l'interior del castell pot ser 
oberta per mitjà de la meditació, 
la pregària i el recolliment. En el 
primer estatge que hi trobem 
podrem sentir encara el gran 
poder i la força que té en 
nosaltres el desig material, degut 
a què estem ubicats més a prop 
de l'exterior del castell que del 
darrer estatge, on hi habita la 
divinitat. En aquesta primera 
habitació haurem de superar 
nombroses temptacions, ja que si 
no ho fem i caiem en elles no 
serem capaços de seguir 
avançant. El segon estatge ens 

permetrà entendre que Déu és el Bé Suprem i que, per tant, si estimem Déu 
estimarem així mateix el Bé. El tercer estatge ens mostrarà la necessitat de 
prendre consciència que mentre visquem en aquest món seguirem sempre 
lligats a la imperfecció inherent a la matèria, i que per tant serà necessari que 
fem contínuament examen de consciència i penitència per tal de reparar tot 
el mal que haguem pogut infringir als altres. El quart estatge ja comença a 
estar prou a prop del Bé Suprem com per a què ja no hi puguin arribar els 
mals del món; en ell ens adonarem que la senzillesa és un gran valor humà i 
que més val estimar molt que pensar molt. El cinquè estatge serà el lloc on 
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per mitjà de la pregària i la meditació prendrem consciència de la proximitat 
del Bé i sentirem com la nostra ànima és una mena de cuc de seda que està 
convertint-se en una papallona. El sisè estatge ens sotmetrà a la prova 
definitiva: haurem d'entendre que per poder estimar de veritat tots els 
éssers que volem estimar, haurem d'estimar el Bé Suprem per damunt de 
tot. Només llavors els nostres actes estaran sempre guiats per la bondat, i 
podrem sentir la serenitat i la pau que dóna la consciència de saber que 
anem pel camí que en la seva infinitat bondat Déu ha traçat per nosaltres. En 
un esclat de joia i arravatament, la Santa d'Àvila expressarà en aquest 
moment el vers que l'ha fet més popular: 

Vivo sin vivir en mí, 
y tan alta vida espero 

que muero porque no muero 

L'entrada en el setè estatge significarà la completa unió de l'ànima amb la 
divinitat, que Teresa de Jesús compara amb la gota d'aigua que cau al riu i 
que deixa, per tant, de ser una simple gota sense deixar per això de ser aigua. 
Ans al contrari, ara ja no serà una simple espurna, sinó que serà la mateixa 
aigua pura del riu per sempre més. L'obra conclou amb el recordatori de què 
tota pregària i meditació interior ha d'anar acompanyada de fets i accions 
concretes en la vida exterior, de tal manera que es facin evidents les nostres 
virtuts adquirides i la nostra capacitat i voluntat d'exercitar-les en favor dels 
altres. 

Bibliografia.- SANTA TERESA: Las Moradas o El Castillo interior. Su vida. Madrid: Edimat, 2006. 
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JACINT VERDAGUER  
Eduard Arumí i Blancafort 

Escriure sobre Mn. Cinto Verdaguer és gairebé 
impossible de fer-ho amb originalitat o sense 
repetir-se en allò que ja s'ha dit. Em plau 
considerar Jacint Verdaguer com a un poeta 
místic que té com a font d'inspiració l'amor: els 
afectes i sentiments que arriben dins el cor de 
l'home i, per això, es fa tan entenedor per a 
tothom. Aquest misticisme està present en tota la seva obra poètica, tant en 
la religiosa com en la patriòtica. Però, lluny d'expressar-se amb formes 
conceptuals, ens comunica, així i tot, pensaments elevats -humans i 
religiosos-, sempre amb una gran senzillesa i acurada inspiració. Crec que 
aquesta és una de les més excel·lents característiques del poeta de 
Folgueroles. Em recorda el misticisme de sant Francesc d'Assís; de l'home 
que s'esplaia tot admirant la natura i que predica Déu i les seves meravelles a 
través de l'amor. Un amor que és profundament humà i alhora diví. 

 La seva poesia 
religiosa pregona la 
bondat i la bellesa i, en 
certa manera, una 
innocent visió del món, 
però, tanmateix no pot 
oblidar que existeix el 
mal. Es presenta, doncs, 
una dualitat de fets i 
idees que es concreten 
en l'oposició entre Déu i 

el diable. Com assenyalaria Carles Riba, "és incapaç de concepcions 
intermèdies". Aleshores podem copsar com l'estil literari canvia radicalment; 
de la tendresa, de la intimitat i finor d'esperit passa a l'esbronc apassionat, 
afligit i dur. És a dir, de l'obra idíl·lica que palesa una vida intensa, afectiva, 
creadora d'imatges i locucions autèntiques i sublims, Mn. Cinto ens 
transporta a un món dominat per les forces diabòliques, però que, a la fi, 
seran vençudes. La seguretat en el triomf del bé sobre el mal es manifesta, 
alhora, en una evident ironia i amb un to humorístic: el diable queda sempre 
ridiculitzat en la lluita. 
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 En aquest context religiós hi trobem sovint vessants apologètics i 
pedagògics que esdevenen també elements importants que s'han de tenir en 
compte. Jacint Verdaguer es dirigeix a la persona amb una clara intenció 
d'alliçonar i defensar la fe cristiana, fent veure el que és bo i dolent i, per 
això, no hi manquen mai els consells, que els dóna d'una manera molt 
delicada, com d'amic. 

 La riquesa idiomàtica palesa el gran domini del llenguatge; sembla que 
per a ell no hi havia secrets. Les descripcions de la terra, de la llar catalana, 
de les flors... són sorprenents per la 
llum i expressivitat, per la sensibilitat 
quasi màgica, vibrant i imaginativa. I és 
precisament el llenguatge el mèrit més 
indiscutible de Verdaguer, perquè 
restitueix al català les possibilitats 
creadores i la categoria literària. Per 
això esdevé la figura més 
representativa de la renaixença literària 
i un dels poetes més importants de 
totes les èpoques. Deixant de banda 
l'Atlàntida i Canigó, les dues grans 
epopeies, destaquen Oda a Barcelona, 
el cèlebre L'emigrant, La cançó de raier, 
La barretina, Nit de sang, la famosa 
cançó de bressol Lo Noi de la Mare i 
tantes altres poesies que palesen una 
musicalitat meravellosa i plenes d'un 
sentiment intens. El millor homenatge 
que podem retre a Mn. Cinto és llegir 
amb serenor i afecte els seus poemes, perquè per a nosaltres, com diu Pere 
Ribot, "...com un pedrís de repòs de tantes d'inquietuds que ens devoren la 
vida. Com un culte amorós que no podem defugir ni oblidar". 

Bibliografia.- VERDAGUER, Jacint: Prosa, Poesia I i Poesia II. Edicions a cura de Joaquim Molas 
Batllori. Barcelona: Proa, 2002-2006. 

ARUMÍ, Eduard: Jacint Verdaguer, en Història i Modernitat. Terrassa: AFCT, 2004. 

TORRENTS, Ricard: Verdaguer, un poeta per al poble. Barcelona: Blume, 1980. 

*** 
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REFUGIATS: EL PASSAT ÉS UN PAÍS ESTRANY  
Marta Muñoz Mora 

Al llarg de les últimes setmanes les noticies sobre els refugiats als medis són 
constants: a diari veiem com fugen de la guerra, com malviuen i com sovint 
se'ls tracta de forma deplorable. La situació política de Síria, Irak, Pakistan i 
d'altres països islàmics resulta 
tan summament complexa que 
esdevé inevitable pensar que 
ens trobem davant una realitat 
on la crueltat i la destrucció 
semblen impossibles d'aturar. 
Potser sigui cert i l'èxode del 
segle XXI sigui l'explosió 
definitiva d'una crítica situació 
que venia essent crítica des de 
molt abans que els occidentals 
fiquéssim les urpes a la política d'aquests territoris. Però, ¿quin és l'origen 
d'aquesta catàstrofe? ¿És el fanatisme el culpable o ho és la gairebé sempre 
desencertada actuació d'Occident? ¿Els prejudicis, la por o la cobdícia? El 
debat sobre el per què de tot plegat es faria sens dubte etern; i tot el que té 
d'atraient i interessant discutir les bases del conflicte, ho té també de 
complicat i perillós. Per això, en comptes de parlar sobre les causes de la crisi 
dels refugiats, potser seria millor discutir alguna de les conseqüències i el 
sisme que ha provocat en el panorama actual. 

 Dels aspectes que resulten més 
interessants quan es produeix una crisi 
humanitària d'envergadura semblant 
és observar la reacció de la societat 
aliena a la crisi o que, com a mínim, no 
els hi toca de prop. Tan aviat es 
produeix un suport massiu, que sembla 
aportar una espurna d'esperança a la 
humanitat, com la noticia passa de 
puntetes i desapareix paulatinament 

sota el pes d'altres temes més suculents, com la política nacional o les 
exclusives de societat. No cal, a més, dir que aquests dies la fina línia que 
separa el sensacionalisme i la morbositat de la crítica periodística és més fina 
i il·lusòria que mai. I seguint aquesta segona estela, cal dir que les reaccions 
d'aquells que rebutgen la sola idea d'acollir als refugiats als seus respectius 
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països, pregonant que s'obren les portes a potencials terroristes i criminals 
resulta tant ridícula com ofensiva. Es tracta d'opinions cimentades sobre el 
desconeixement i la ignorància, que resulten senzilles d'adoptar i pair doncs 
amb prou feines els refugiats prenen la consideració de persones o, almenys, 
no de persones com ho som aquí a la societat civilitzada.  

 Un dels arguments de més pes 
que pren l' ACNUR i d'altres institucions 
d'ajuda humanitària sobre l'actuació 
envers els refugiats és la de no ajudar-
los perquè sigui llei, sinó per que és una 
necessitat moral. Això es donaria sense 
problemes en una societat ideal, amb 
coneixement i valors més altruistes que 
els que tenim, però si no ho fem per 
altruisme, potser caldria fer-ho per 
empatia; el recurrent argument dels 

espanyols com a exiliats durant diverses èpoques de la història serveix de 
contra punt per comprendre per que resulta vital, almenys al nostre país, 
mantenir una mentalitat relativament oberta i pagar, d'una manera 
simbòlica, l'hospitalitat que en altre temps vam rebre dels països d' acollida.  

 No obstant, potser caldria deixar de sobre interpretar els fets, i no 
rebre les víctimes de la guerra ni per redempció ni per legalitat, sinó ni més 
ni menys que per humanitat. D'aquí pocs anys la historia narrarà els 
esdeveniments que estan succeint, dels que només hem entrevist la punta 
del iceberg; la guerra absurda, la fugida desesperada, els camps de refugiats 
que recorden al nazisme i la repressió per buscar el mínim en una societat 
opulenta i despietada. I a la fi, depèn dels governs, però també de nosaltres 
com a individus, actuar com cal o ser còmplices d'una tragèdia que no es 
vivia des de la II Guerra Mundial. Però, tal com escrivia Lowenthal, el passat 
és un país estrany, i no és pietós, ni benèvol. Si decidim tenir memòria 
selectiva i oblidar el que les nostres famílies van ser en un altre temps —
exiliats— i el que possiblement segueixen sent ara —immigrants— estem 
donant l'esquena a una crisi humana que bé ens podria haver afectat a 
nosaltres si la sort o la desgràcia hagués volgut que nasquéssim en un altre 
lloc del món. Ni sóc membre del comitè de cap associació benèfica ni la meva 
intenció és recórrer a arguments sentimentalistes per tal d'instar a ningú a 
que se'n faci membre; però sí crec que caldria una repassada al nostre passat 
nacional i una vista compassiva al present dels refugiats per tal de reflexionar 
sobre el que ens depara el futur, nosaltres que en tenim. 

*** 
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EL PROBLEMA DELS REFUGIATS SIRIANS  
Gerard Rojas 

La guerra civil siriana és un 
conflicte armat procedent d'un 
ampli moviment contestatari 
contra el règim baasista que 
comença per manifestacions 
pacífiques, antirègim i pro-règim, 
el 15 de març del 2011, tres 
mesos després del començament 
el clima revolucionari anomenat 
Primavera Àrab. El moviment és 
reprimit per les forces sirianes i es 
perllonga encara el 2013; es 
transforma a poc a poc en un 
conflicte que oposa dos bàndols armats enmig de les poblacions civils, i ha 
provocat fins ara uns 70,000 morts. Per fer front a l'exèrcit regular i les seves 
forces auxiliars, es constitueix i estructura progressivament el 2011 un 
Exèrcit Lliure de Síria (ESL), sobre la base d'un nucli de desertors i de 
ciutadans. 

 La immensa majoria de violacions de drets humans documentades a 
Síria, entre ells nombrosos crims internacionals, han estat comesos per 
l'exèrcit sirià i les forces de seguretat i la seva milícia aliada. Algunes 
violacions són considerades per molts tan serioses, deliberades i 
sistemàtiques que constitueixen crims contra la humanitat i crims de guerra. 
Davant aquesta situaió tant extrema la població de Siria es veu obligada a 

marxar de les seves cases per 
buscar un nou país i començar 
una nova vida. Primer van ser els 
països més propers els que van 
començar a rebre refugiats. 
Turquia compta amb 1.938.999 
refugiads, Liban amb 1.113.941, 
Jordània amb 629.266, i l'Irak 
amb 249.463.  

 La imatge d'un nen refugiat mort en una platja turca va conmoure el 
món i en especial els europeus, ja que a partir d'aquesta fotografia els 
païssos van comenzar a obrir les portes a molts refugiats sirians. Els païssos 
que tenen previst acollir refugiats són: Alemanya, França, Espanya, Polònia, 
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Holanda, Rumania, Bèlgica, Suècia, Àustria, Portugal, República Xeca, 
Hungria, Finlandia, Bulgaria, Eslovaquia, Croacia, Lituania, Eslovenia,Letonia, 
Luxenburg, Estonia, Xipre i Malta (de més a menys refugiats respectivament). 
Es limita molt la capacitat de negar-se a acollir refugiats. Els Estats només 
podran retardar un màxim de dotze mesos l'acollida de fins al 30% de la 
quota assignada, i per això s'han de donar "circumstàncies excepcionals i 
al·legar motius degudament justificats compatibles amb els valors 
fonamentals de la Unió". Per garantir al màxim que tots els reubicats són 
candidats clars a rebre l'asil, només viatjaran a altres estats europeus els 
estrangers amb les sol·licituds d'asil que siguin acceptades com a mínim en 
un 75% de mitjana per part dels Estats. Dades recents d'Eurostat col·locaven 
en aquest grup a sirians i eritreus, encara que en els últims mesos també els 
iraquians tenen aquesta elevada taxa de concessió d'asil. Superada la intensa 
negociació per tirar endavant aquesta mesura, el dubte està en com 
reaccionaran els detractors de l'acord davant l'obligació que tindran de 
aplicar-lo. Un exemple de declaració: «El sentit comú ha perdut avui», va 
sentenciar a Twitter el ministre txec d'Interior, Milan Chovanec, després del 
vot. La decisió del Regne Unit de negar-se a acollir refugiats va provocar que 
la ciutadania sortis al carrer per manifestar-se en contra de la seva decisio, ja 
que la troben inhumana i gens solidària. 

 Una de les últimes noticies que han sortit a la llum ha estat que s'ha 
hagut d'obrir el «Magatzem de la Fi del Món». On està ubicat i que és aquest 
magatzem? És un local subterrani situat en un arxipèlag de Noruega, tocant 
al Pol Nord. Es coneix popularment amb aquest nom perquè és com una 
espècie d'Arca de Noé capaç de resistir terratrèmols, impactes de bombes 
nuclears, etc. La construcció d'aquest lloc va acabar fa set anys i fins ara el 
món no havia tingut la necessitat de fer-ne ús —afortunadament—, però ara, 
per primera vegada, s'han extret llavors d'aquest banc de conservació. 
Aquest lloc anomenat el «Magatzem de llavors de Svalbard» és un banc 
d'espècies de tot el món. Allà es guarden llavors de plantes, fruites i conreus 
per tal de preservar els aliments en cas de catàstrofe o de desaparició 
d'aquests productes del planeta. Molts camps de Síria han quedat totalment 
destrossats per la guerra i han desaparegut llavors de moltes espècies 
comestibles que eren una part molt important per a l'alimentació de la zona. 
Ara amb les llavors guardades seran sembrades per a què els camps es 
recuperin. Projectes com aquest són un ajut per als damnificats en el seu país 
d'origen. Hem de pensar que acollir als refugiats en els nostres països no és 
tota la solució al problema. Queda molta població atrapada en un país sense 
futur, sense recursos i sense esperança. Hem de pensar en ajudar-los sense 
que hagin de marxar del seu país. 

*** 
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EL SISTEMA FEUDAL EN LA ÉPOCA MEDIEVAL 
Pedro Toledo 

A mediados del siglo XI estaban teniendo lugar grandes cambios en el 
continente europeo. El intento de reunificación de los restos del Imperio 
Romano por parte del franco Carlomagno no perduró demasiado tiempo; 
pocos de los emperadores que le sucedieron fueron capaces de ejercer un 
gobierno eficaz más allá del centro de Europa, en el que el emperador 
ocupaba la cima de una elaborada estructura social y política piramidal, 
conocida como el sistema feudal. En toda Europa existían feudos más o 
menos extensos, gobernados por señores locales que poseían sus propias 
cortes y tropas, y que juraban fidelidad a los que estaban por encima de ellos 
en la jerarquía prometiéndoles apoyo militar y financiero a cambio de su 
protección. Estos nobles más poderosos eran a su vez subordinados o 
vasallos de los reyes. Aunque en términos generales durante buena parte de 
la Edad Media el sistema feudal sirvió para mantener la paz en una Europa 
fragmentaria, en ocasiones se producían luchas por disputas sobre el 
vasallaje. 
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 La fragmentada propiedad local de la tierra y el compromiso personal 
de los vasallos con sus señores eran el fundamento de la sociedad secular, 
mientras que la organización de la Iglesia, que había heredado buena parte 
de su estructura en diócesis propia de la división territorial del Imperio 
Romano, progresivamente aún se centralizaba más y más. Las abadías en las 
que los monjes vivían en comunidad eran grandes latifundios, y los abades y 
obispos eran poderosos terratenientes, pero a medida que transcurría el 
siglo XI fueron pasando a estar cada vez en mayor medida bajo el control de 
la Santa Sede, siguiendo el proceso de creciente centralización. La polémica 
actitud de algunos papas durante el siglo X y comienzos del XI había dado 
paso a una serie de intentos reformadores que trataban de erradicar la 
dispersión ideológica de una parte del clero, poniendo fin además al 
concubinato clerical y exigiendo el cumpliento estricto de la norma del 
celibato. El principal reformador fue el monje Hildebrando, que llegó a ser 
Papa bajo el nombre de Gregorio VII. Su elevada concepción de la vocación 
papal le hizo entrar en conflicto con el emperador Enrique IV.  

  

 

 

 

 

 

 

Según muchos pensadores de la Edad Media la Iglesia y el Estado eran de 
origen divino, y ninguna de las dos instituciones derivaba su autoridad de la 
otra. Pese a la gran variedad de organizaciones territoriales de nivel inferior 
—señorías feudales, monarquías en el Estado, obispados, abadías—, cada 
institución reconocía una cabeza universal: el Sacro Emperador Romano y el 
Papa, respectivamente. Los objetivos de ambos eran distintos, pues el Estado 
debía proporcionar seguridad y bienestar a los ciudadanos, mientras que la 
Iglesia debía atender las necesidades espirituales de los creyentes. Las 
jurisdicciones eran complementarias aunque en ocasiones podían entrar en 
conflicto, como en el caso de Gregorio VII y Enrique IV. 

Bibliografía.- KENNY, Anthony: Breve historia de la Filosofía Occidental; traducción de Miguel 
Candel. Barcelona: Paidós, 2005. 

*** 
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ALÍCIA EN EL PAÍS DE LES MATEMÀTIQUES  
Marta Muñoz Mora 

El país de les meravelles d'Alicia és també un 
país de física i matemàtiques; quan un llegeix 
la història o veu una de les adaptacions 
cinematogràfiques d'Alicia al país de les 
meravelles (que sovint al cine es combina amb 
la seva continuació, Alícia a través del mirall) 
resulta inevitable adonar-se'n que hi han molts 
aspectes que, per dir-ho de forma planera, "no 
quadren". Però, ¿per què no quadren? És fàcil 
que l'argument s'escapi a la nostre lògica i 
veiem en ell una història absurda. L'explicació 
a tot això és ben senzilla: la ment que va crear 
l'Alicia, la trama i l'univers del món de les 
meravelles és la ment d'un científic, i efectivament, la professió de Lewis 
Carroll, autor del conte, era la de matemàtic.  

Les referències matemàtiques amb les que Carroll construeix l'obra 
són constants i evidents si prenem la premissa, com dèiem, de que ens 
trobem davant un conte escrit per un home de ciències pures que, com un 
divertiment, va voler dotar de sentit la seva particular creació en base una 
lògica que la majoria de lectors no estem acostumats a seguir. Així, a Alicia 
trobem aspectes de la física i les matemàtiques com ara el concepte del límit 
(quan la nena, al començament del relat, cau per la madriguera del conill, 
que sembla ben bé no tenir final, on els objectes segueixen un curs arbitrari), 
o bé distorsions que sovint creen confusió en el lector, com ara l'alteració del 
temps, l'espai i les mesures (per exemple, quan l'Alicia segueix les 
instruccions que els respectius menjars duen a les etiquetes i creix 

desproporcionadament per desprès encongir-
se, recordant a la distorsió espaial que es 
produeix amb un trastorn neurològic de la 
percepció visual anomenat micropsia, del que 
es diu n'era víctima el propi autor, on un cotxe 
pot fàcilment semblar de la mesura d'un gos i al 
revés). 

 És freqüent trobar també a Alicia 
endevinalles d'aire indiscutiblement matemàtic, 
petits jocs de lògica que plantegen els 
personatges. Sense anar més lluny, prenem per 
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exemple una de les que el Mad hatter dedica a l'Alicia mentre està intentant 
arreglar el seu rellotge amb mantega: "És millor un rellotge parat, que no 
funciona en absolut, o un que s'endarrereix un minut cada dia?" En contra del 
que creu l'Alicia, ell respon que és millor el rellotge parat, ja que marcarà 
l'hora encertada dos cops al dia, al contrari que el que va endarrerint-se un 
minut, doncs aquest tornarà a marcar-la bé quan s'hagi endarrerit dotze 
hores, pel que necessitaria set-cents vint dies, és a dir, dotze anys.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No obstant, l'al·legoria més evident que enllaça el món, en aquest cas de la 
mecànica quàntica, amb la realitat d'Alicia és el gat de Cheshire, inspirat, 
segons es creu, amb la coneguda paradoxa de Schrödinger. L'experiment 
teòric que va proposar Erwin Schrödringer consistia a situar un gat en una 
capsa tancada i opaca amb una substancia verinosa que s'alliberaria -o no- en 
funció de l'activació de determinades partícules. Això plantejava la disputa 
de si el verí s'hauria alliberat o no i, per tant, si el gat seria mort o viu. La 
defensa més coneguda és la de l'escola de Copenhage, que argumenta, 
basant-se en les teories dels universos paral·lels, que el gat, en realitat, 
estaria viu i mort a la vegada; en un univers, el verí hauria fet reacció i el gat 
hauria mort, en un altre, el verí no s'hauria activat i el gat romandria viu. 
Sempre i quan la caixa estigui tancada, aquestes dues realitats no tenen per 
que ser excloents. ¿I no és la característica més curiosa del gat de Cheshire, 
precisament, la de "ser i no ser-hi" a un lloc al mateix temps? En un moment 
pot convertir-se en una de les ratlles que formen el seu pelatge com reduir-
se a un somriure que es confon amb la lluna.  
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Però, sigui com sigui, l'extensió d'aquest article no ens permet discutir 
amb més profunditat les curioses metàfores i inspiracions de caire matemàtic 
que Carroll va deixar camuflades al seu fantasiós i incoherent univers. El que 
és important és que recordem que a l'hora de llegir -o veure- Alicia hem de 
canviar el xip, desempallegar-nos de la lògica diària i abraçar-ne una de més 
inusual, aparentment descabellada, aparentment "boja". I no hem de témer 
tornar-nos bojos per una estona; doncs, tal i com deia Carroll, la millor gent 
ho està. 

Bibliografia.- CARROLL, Lewis: Alicia en el país de las maravillas. A través del espejo y lo que 
Alicia encontró allí. Madrid: Anaya, 2012. 

 

*** 
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PSICOLOGIA DE LA CONSCIÈNCIA: EL 'COGITO' 
Maite Juánez Simarro 

En el camp de la psicologia el concepte 
"autoconsciència" significa o fa referència a 
un procés recursiu de la consciència, és a 
dir, a la “consciència de la consciència”. 
Teòricament, per tant, un primer pas lògic 
per a definir l'autoconsciència és intentar 
obtenir una explicació, dilucidar en què 
consisteix el fenomen de la consciència en 
si mateix. Des d'aquesta conceptualització 
podem trobar un model que permeti 
descriure i, en últim terme, explicar, la 
autoconsciència com un subproducte, com 
un element específic o com una evidència 
teòrica, estructural i funcionalment co-
depenent de la consciència. Sens dubte, tot 
ésser humà que se sotmet a un procés 
d'aprenentatge i articula el seu pensament a través del llenguatge podem dir 
que té consciència i, en conseqüència, ha de tenir necessàriament un cert 
grau d’autoconsciència. D'altra banda, el ‘Cogito’ que formulà René 
Descartes al segle XVII, el cèlebre “Penso, doncs sóc”, ha estat interpretat així 
mateix com el triomf de la subjectivitat i l’inici del pensament modern. 

 En l'estudi que Maximiliano Sánchez va dedicar al filòsof francès 
Michel Foucault, titulat “La revolución imposible”, hi distingeix tres graus o 
nivells d’autoconsciència:  

a) El primer grau és el desig, en la mesura que l'autoconsciència s'orienta 
vers la possessió d'un objecte. En aquest primer nivell es produeix la 
diferenciació subjecte-objecte. 

b) El segon grau parteix de la relació d'un subjecte amb un altre subjecte, és 
a dir, amb l'altre. És, per tant, la presa de consciència de la relació subjecte-
subjecte. 

c) El tercer grau té com a referent la relació de l'individu amb el conjunt de la 
societat, de la naturalesa o de l'univers. Podem definir-lo com la consciència 
de la relació subjecte-subjectes, o bé, anant una mica més enllà, subjecte-
societat, subjecte-naturalesa o subjecte-cosmos.  
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 Si referim el concepte d'autoconsciència -o consciència de sí- al 
desenvolupament psicològic a nivell individual és evident que si. Tot i que 
existeixen models i patrons conductuals i de desenvolupament de la 
personalitat de tipus genèric, cada persona viu un procés de maduració 
diferent en funció de dos factors elementals, que són les característiques 
genètiques i la influència de l’entorn natural, geogràfic i social. Aquest dos 
factors són els que determinen les diferències existents entre les persones 
pel que fa a l’assoliment de la maduresa i del creixement personal. 

 Parlant en termes cartesians, 
el “triomf de la subjectivitat” referit a 
una persona significa, bàsicament, 
tenir la capacitat d’assolir el control 
de la pròpia existència. És a dir, si 
hom assoleix un grau elevat 
d’autoconsciència, podríem dir un 
“nivell tres”, seguint l'escala de 
Michel Foucault, això significa que 
aquest subjecte ha desenvolupat una 

consciència social, i fins i tot còsmica, que sens dubte afavorirà el seu 
desenvolupament a nivell pràctic en diferents aspectes concrets de la seva 
existència, ja sigui a nivell personal, professional, acadèmic... Per contra, una 
altra persona que es mantingui en el “nivell 1” d'autoconsciència, és a dir, en 
el nivell subjecte-objecte, difícilment podrà anar més enllà d'una concepció 
materialista que determinarà el seu desenvolupament personal. 

 Seguint amb l’escala de Foucault, que hom no hagi superat el “nivell 1” 
significa que, tot i tenir consciència de sí i del món material que l'envolta, 
difícilment podrà establir una relació satisfactòria de “nivell 2”, és a dir una 
relació humana subjecte-subjecte, que pugui arribar a ser completa. A nivell 
pràctic, això significa que una persona “inconscient”, o dit d'una altra 
manera, una persona que es mou únicament amb la motivació del desig de 
possessió material i no és capaç d'establir una relació d'empatia amb un altre 
subjecte, amb la societat o amb l'entorn natural, té com a causa principal de 
la seva conducta un dèficit d’autoconsciència, de maduresa o de creixement 
personal, en funció de la perspectiva teòrica que s'adopti a l'hora d'analitzar 
el seu cas. 

 Hi ha diferents teràpies psicològiques a l'hora de tractar els estats 
d'inconsciència i/o immaduresa, però faré referència a dues de bàsiques. 
Existeix una teràpia farmacològica orientada a afavorir el desenvolupament 
de determinades actituds psicològiques a través de la prescripció de 
medicaments psicoactius que eliminen l'agressivitat, augmenten el control 
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del desig i, per tant, faciliten la socialització del subjecte. Aquesta teràpia 
està indicada en casos molt concrets i sempre ha d'estar sotmesa a un 
control mèdic molt estricte. D'altra banda també existeix la teràpia 
psicològica de grup, que ha demostrat des de fa dècades les seves virtuts a 
l'hora de millorar el nivell d'autoconsciència, de socialització i de maduresa 
personal dels individus amb problemes d'autoestima, de relació amb els 
altres o d’acceptació de la realitat. 

Bibliografía.- DESCARTES, René: Discurso del mètodo; traducció d'Antonio Rodríguez Huéscar. 
Barcelona: Orbis, 1983. 

*** 
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L’ESTRUCTURA DE L’ATMOSFERA  
Marta Muñoz Mora  

Quan un aixeca la vista a l'infinit cel blau, poques vegades se n'adona de la 
complexa xarxa d'estrats que embolcalla el nostre planeta. Per això, per 
donar-vos una vista un xic més científica, a continuació us presentem les 
diferents capes de l'atmosfera:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- En primer lloc trobem la troposfera, que constitueix el límit més superior, 
situat a 9 Km d'alçada sobre els pols nord i sud i a uns 18 Km per damunt de 
l'equador. A la troposfera és on es produeixen importants moviments 
verticals i horitzontals de les masses d'aire i vent i on hi ha una relativa 
abundància d'aigua. És la zona dels núvols i els fenòmens climàtics: pluges, 
vents, canvis de temperatura...i la capa que més preocupa a l'ecologia. La 
temperatura va disminuint a mida que s'hi va pujant, fins arribar als -70ºC al 
seu límit superior.  

- L'estratosfera comença a partir de la tropopausa (el límit més extern de la 
troposfera) i arriba fins a un límit superior (estratopausa) a 50 Km d'altitud. 
La temperatura canvia la seva tendència i va augmentant fins arribar a ser al 
voltant de 0ºC a la estratopausa. Gairebé no hi ha moviment en direcció 
vertical de l'aire, però els moviments horitzontals arriben sovint als 200 
Km/h, cosa que facilita el fet que qualsevol substancia que arriba a 
l'estratosfera es difongui pel planeta amb rapidesa. Per exemple, això és el 
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que passa amb els gasos que destrueixen la capa d'ozó. En aquesta part de 
l'atmosfera, entre els 30 i els 50 Km, es troba l'ozó, important perquè 
absorbeix les nocives radiacions d'ona curta. 

- La mesosfera es la següent que trobem, que s'estén entre els 50 i 80 Km 
d'alçada, i que conté tan sols prop del 0,1% de la massa total de l'aire. Es 
important per la ionització i les reaccions químiques que succeeixen en ella. 
La disminució de temperatura combinada amb la baixa densitat de l'aire a la 
mesosfera determinen la formació de turbulències i ones atmosfèriques que 
actuen a escales espacials i temporals de gran importància. La mesosfera és 
la regió on les naus espacials que tornen a la Terra comencen a notar 
l'estructura dels vents de fons, i 
no només el fre aerodinàmic.  

- A continuació trobem la 
ionosfera, que s'estén des de 
una alçada de gairebé 80 Km 
sobre la superfície fins els 640 
Km aproximadament. Quan les 
partícules de l'atmosfera 
experimenten una ionització  per 
radiació ultraviolada, tendeixen 
a romandre ionitzades a causa 
de les mínimes col·lisions que es 
produeixen entre ions. La 
ionosfera té una gran influencia 
sobre la propagació de les 
senyals de radio. Una part de 
l'energia radiada per un 
transmissor cap a la ionosfera és absorbit per l'aire ionitzat i l'altre es 
refractada, o desviada, de nou cap a la superfície de la Terra. Aquest últim 
efecte permet la recepció de senyals de radio a distàncies molt més grans del 
que seria possible per ones que viatgen per la superfície terrestre.  

- Per últim, la regió que hi ha més enllà de la ionosfera rep el nom de 
exosfera i s'estén fins els 9.600 Km, el que constitueix el límit exterior de 
l'atmosfera. I més enllà s'estén la magnetosfera, espai situat al voltant de la 
Terra en el que el camp magnètic del planeta domina sobre el camp 
magnètic del medi interplanetari.  

Bibliografia.- BARRY, R.G., CHORLEY, R.J.: Atmósfera, tiempo y clima. Madrid: Omega, 1999. 

*** 
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ENTREVISTA  AMB  EDGAR JAARDINER, 
DISSENYADOR D'ANIMACIÓ EN 3D 
Belén Sánchez, Andrea Vaquero i Raquel Villanueva 

Graduat en Història de l'Art per 
la Universitat de Barcelona, 
l'Edgar Jaardiner es troba ara 
completant els seus estudis de 
Màster a la Baylor University de 
Texas. Com a dissenyador de 
cinema d'animació, l'Edgar 
compatibilitza els seus estudis 
amb tasques professionals de 
Digital Compositor en Studio 
Flexo. També treballa com a 
Freelance Digital Compositor en Complex Studio i en Leineca Digital Works. 

Frónesis.- ¿En què consisteix la seva feina dins el món del cinema 
d’animació? 

Edgar Jaardiner.- L'animació digital, l'animació informàtica o l'animació per 
ordinador és una tècnica que consisteix a crear imatges en moviment 
mitjançant l'ús d'ordinadors o computadores. Algunes vegades l'objectiu de 
l'animació és la digitalització en si mateixa, malgrat que unes altres pot ser 
un altre mitjà, com ara una pel·lícula. Els dissenys s'elaboren amb l'ajuda de 
programes de disseny, de modelatge i, finalment, de renderitzat. Per crear la 
il·lusió del moviment, una imatge es mostra en pantalla substituint-se 
ràpidament per una nova imatge en un fotograma diferent. Aquesta tècnica 
és idèntica a la manera en què s'aconsegueix la il·lusió de moviment en les 
pel·lícules i en la televisió. 

Frónesis.- ¿Què el va motivar a dedicar-se a l’animació digital? 

Edgar Jaardiner.- La principal motivació va ser la meva vocació, ja des de ben 
nen, per tot allò que envolta les produccions audioviduals d’animació. De 
petit veia totes les pel·lícules, curtmetratges, etc. de dibuixos animats, 
titelles o modelatge que queien al meu abast. Em fascinava, sobretot, la 
perfecció de les expresions facials o els complexos moviments d’algunes 
espècies d'animals. Avui, ja com a professional, he pogut conèixer les 
diferents tècniques que s'empren en la major part dels mètodes d'animació 
per ordinador. Primer de tot el dissenyador crea una representació 
simplificada de l'anatomia d'un personatge, doncs amb un esboç simple la 
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figura presenta menys dificultat per ser animada. En personatges bípedes o 
quadrúpedes, moltes parts de l'esquelet del personatge corresponen als 
ossos reals. L'animació amb ossos també s'utilitza per animar moltes altres 
coses, tals com a expressions facials, un cotxe o un altre objecte que es 
vulgui dotar de moviment. 

Frónesis.- ¿Quines pel·lícules d’animació van 
marcar la seva infància? 

Edgar Jaardiner.- Com ja he dit, jo podia 
“empassar-me” tota l'animació que queia al meu 
abast. Però el que més em cridava l’atenció eren 
els clàssics de Walt Disney que els meus pares 
em posaven en DVD: Fantasia (1940), Bambi 
(1942), La Ventafocs (1950) o La bella i la bèstia 
(1991). Els meus pares també van traspasar-me 
algunes de les seves sèries de televisió que ells 
havien vist de petits, com les típiques del 
legendari fundador de Ghibli, Hayao Miyazaki: 

Heidi i Marco. Ja de més gran vaig seguir interessat en les produccions de 
Miyazaki, com ara La princesa Mononoke (1997). I seguint amb el cinema 
japonés, recordo que una pel·lícula d’animació que va impactar-me molt va 
ser l'univers “manga” que es reflectia en Akira (Katsujiro Otomo, 1988), visió 
distòpica de la ciutat de Tòquio ambientada en l'any 2019. L'argument es 
centra en un motorista adolescent, Tetsuo Shima, qui té estranys poders 
psíquics, i el cap de la banda de motoristes i amic seu, Shotaro Kaneda. 
Kaneda intenta evitar que en Tetsuo alliberi l'ens psíquic anomenat “Akira”, 
al qui retenen en una cambra criònica sota l'Estadi Olímpic de Neo-Tokyo. 
L’ambient ciberpunk d'Akira va marcar força els meus inicis com a 
dissenyador. 

Frónesis.- ¿Quina opinió té respecte a les produccions Disney d'animació? 

Edgar Jaardiner.- En la pregunta anterior ja he comentat la importància que 
van tenir en la formació de la meva vocació els clàssics de Walt Disney que 
els meus pares em posaven en DVD. La meva opinió és que, a banda de les 
tècniques emprades, Walt Disney tenia que ser un gran observador de la 
natura i dels animals. Només algú que ha passat hores i hores observant la 
conducta, els moviments i les expressions dels animals pot ser capaç de 
reproduïr-los amb tanta fidelitat com ell ho feia. També ha estat un referent 
per a mi la capacitat de Walt Disney per fer-se un nom, des de l’animació, en 
la complicadíssima indústria de Hollywood. Disney va emprendre una 
iniciativa arriscada i sense precedents: produir el primer llargmetratge de 
dibuixos animats de la història del cinema, que va ser Blancaneus i els set 
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nans (1937). Llavors va demostrar no només que tant ell com el seu equip 
eren uns virtuosos de l'animació, sinó que els dibuixos animats podien ser tot 
un gènere cinematogràfic.  

Frónesis.- ¿Ha treballat en alguna pel·lícula en 3D? ¿Pensa que aquesta 
tècnica té present i futur? 

Edgar Jaardiner.- Vaig tenir l’oportunitat de 
participar en la producció de Las aventuras de 
Tadeo Jones (Enrique Gato, 2012). Va ser la 
meva primera experiència professional amb 
el 3D, i va resultar una historia fascinant en 
tots els sentits. Per a les animacions 3D, els 
objectes es modelaven en la computadora 
(modelatge) i les figures 3D s'unien amb un 
esquelet virtual (ossos). Per crear una cara en 
3D es modelava el cos, ulls, boca, etc. del 
personatge i posteriorment s'animaven amb 
controladors d'animació. Avui dia el disseny i 
l'animació 3D és una de les tècniques més 
emprades i amb major auge en la indústria 
cinematogràfica i televisiva. L'ordinador i les 

diferents eines (programari), els més coneguts dels quals són "Autocad", 
“Autodesk 3Ds Max” i "Autodesk Maya”, permeten generar tota classe de 
formes i aplicar tot tipus de característiques superficials, així com efectes 
especials, en l’univers de les històries d’animació. En definitiva, permeten 
expressar de forma clara i entendedora tota mena d’idees i conceptes per 
mitjà d'imatges en moviment. 

Frónesis.- Pel que fa als seus gustos personals… ¿Quines pel·lícules 
d’animació recents ens recomanaria? 

Edgar Jaardiner.- No tan sols per la meva participación en el projecte, sinó 
per la mateixa qualitat de la pel·lícula i la gran acceptació que va tenir, Las 
aventuras de Tadeo Jones és una de les meves pel·lícules d’animació 
preferides, que a més ara tindrà una continuació. Tot i que ja té més d’una 
década també va impressionar-me positivament el guió de Up! (Peter Docter, 
2004), així com la capacitat de l’equip de producció per expressar les idees 
que posteriorment desenvolupava a partir de les imatges tridimensionals. En 
la meva opinió, aquesta pel·lícula va marcar un abans i un després pel que fa 
al disseny i al cinema d'animació en 3D. 

*** 
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PEDRO ABELARDO Y LA MÍSTICA ESPECULATIVA 
José Luis Ortuño 

Pedro Abelardo vivió una vida tempestuosa y 
romántica. A los veintidós años enseñaba cerca de París 
y tenía un gran éxito como maestro. Fue nombrado 
canónigo de Nôtre Dame y su fama aumentó si cabe 
aún más, así como el número de sus discípulos. En París 
se enamoró de Eloisa, sobrina de otro canónigo de 
Nôtre Dame, con la que secretamente se prometió en 
matrimonio. Fulbert, el tío de Eloisa, creyendo que 
Abelardo había deshonrado a su sobrina, se vengó castrándole. Este 
desgraciado amor le llevó a retirarse de la vida pública, aunque no mucho 
tiempo después retomó sus clases y su actitud crítica le granjeó la enemistad 
de Bernardo de Claraval, por lo que tuvo que huir y refugiarse en un 
monasterio de Bretaña. Murió después de haber sido condenado por el 
Sínodo de Sens, refugiado en uno de los monasterios de la Orden de Cluny. 
Su método de enseñanza y su pensamiento dialéctico están expresados en el 
título de su obra más célebre, Sic et non, en la que enfrenta pasajes 
contrarios de los Padres de la Iglesia sin pretensión alguna de armonizarlos. 

 Abelardo está considerado por muchos 
historiadores como el lógico más importante del 
período anterior a la recuperación completa de la 
obra de Aristóteles. Su concepción de la lógica como 
ciencia del discurso implica que el objeto de esta 
disciplina lo constituyen las palabras, los argumentos 
y el lenguaje, no la realidad. Con ello, separa la lógica 
de la física y de la metafísica, ciencias que estudian lo 
real. Su Logica Ingredientibus afronta el problema de 
los universales desde una posición que se caracteriza 

por una crítica de las diferentes posturas realistas y también por la oposición 
al nominalismo de su maestro, Roscelin. El realismo, señala Abelardo, tiene 
un concepto equivocado de "cosa" —res—, de la sustancia o sujeto. Piensa 
que las cosas son individuales —Sócrates— o generales —hombre, como 
cosa presente en los individuos humanos—. Abelardo afirma que toda cosa 
es individuo, que una cosa no puede estar en otra y no puede decirse o 
predicarse de nada, pues su función es la de ser sujeto de predicación. Por el 
contrario, el universal es predicado de una pluralidad de sujetos, siendo 
siempre un término —y no una cosa— lo que se predica de un sujeto. 
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 Según la lógica de Abelardo el universal es, por tanto, una palabra que 
se dice de varios sujetos tomados uno a uno. Pero Abelardo tampoco está de 
acuerdo con el nominalismo de Roscelin, ya que para él, el universal-palabra 
no es un sonido articulado material no significativo, como lo es para su 
maestro, sino la palabra dotada de un significado convencional, es decir, 
asociada a una imagen mental, la cual evoca al ser pronunciada. Es más, 
según Abelardo, la concepción del universal como flatus vocis de Roscelin 
hace, paradójicamente, del universal una cosa: el sonido articulado emitido 
posee una realidad física. El universal es la palabra significativa, y por eso 
Abelardo prefiere designarlo con el término sermo, antes que con el término 
vox, empleado por Roscelin. 

 En definitiva, mientras que un 
término individual —Sócrates— significa 
una cosa a través de una imagen mental 
precisa, que reproduce los rasgos de 
dicha cosa, un término universal —
hombre, perro— designa una pluralidad 
de cosas o individuos y nunca una 
esencia común presente en todos ellos. 
La imagen común evocada por el 
término universal recoge la semejanza 
existente entre todos los individuos a los 
que se aplica, pero no remite a esencia 
universal alguna, con existencia real más 
allá de la mente ni participación en los 

individuos designados. Es únicamente la expresión de una ontología de 
individuos diferentes por sus esencias propias, que poseen semejanzas entre 
reconocidas en el lenguaje, pero que no conllevan esencias universales que 
sean su causa. 

 En cuanto a la teología se refiere, en sus obras Theologia christiana y 
Theologia scholarium Abelardo parte del principio de plenitud, tal como 
había sido formulado por Platón en el Timeo. Si Dios, como Bien máximo, no 
puede querer y hacer sino lo mejor, no cabe duda de que el mundo es el 
mejor mundo posible. El mundo es, por tanto, necesario y óptimo en tanto 
que efecto de una causa que es, al mismo tiempo, buena, sabia y potente en 
grado sumo. No cabe pensar que la voluntad de Dios se haya retraído de 
hacer una parte de lo posible; Dios hace, por tanto, todo lo que puede y del 
mejor modo que puede. Según Abelardo, tampoco se puede pensar que, 
actuando necesariamente, Dios no actúe libremente, puesto que no cabe 
pensar la libertad de Dios al modo humano, sino como la determinación 
espontánea por parte de la perfecta sabiduría divina hacia lo mejor conocido. 
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 El mundo necesario y óptimo de Abelardo era compatible con la visión 
del mundo sensible y finito de la tradición platónica, superior a un universo 
infinito porque en el ser sensible no se da el infinito y la finitud es perfección 
en ese nivel del ser. Por otra parte, el mundo sensible finito está 
complementado por la creación del ser inteligible formado por las jerarquías 
angélicas. Por último, en su Ética o Conócete a ti mismo Abelardo esboza un 
escueto sistema moral que, fundado en su cosmovisión teológica, apunta al 
problema central de la ética: el establecimiento de las bases de la moralidad 
de los actos humanos. En la primera parte de la obra, Abelardo trata de 
precisar la esencia del bien y del mal, desde una perspectiva alejada del justo 
medio aristotélico. Para él, virtud y vicio son dos polos opuestos entre los 
que no cabe componenda alguna. Este libro ha sido considerado por algunos 
historiadores de la filosofía como un precedente de la teoría de la buena 
moral kantiana, al reivindicarse en él el papel de la intención en la bondad 
moral. 

Bibliografía: JABULECKY, Natalia: Los inicios del pensamiento escolástico. El "Sic et non" 
de Pedro Abelardo, en la "Revista española de filosofía medieval". Universidad de 
Córdoba, 2012. 

*** 
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IBN GABIROL Y LA FILOSOFÍA HEBREA 
Ángel Antonín 

En los comienzos del siglo XI el pensamiento hebreo 
conoció una importante migración geográfica. En lugar 
de constituir escuela propia en Babilonia, el 
pensamiento de Saadia Gaon (892-942), dirigente 
espiritual y político de la diáspora hebrea oriental, fue 
trasplantado por algunos de sus discípulos al sur de 
Italia, en un principio, y, posteriormente, a la 
Península Ibérica. En Málaga, Córdoba, Sevilla, Zaragoza y toda la parte 
dominada por los árabes —y después progresivamente reconquistada por los 
cristianos—, la filosofía hebrea se desarrolló con un esplendor excepcional 
durante quinientos años, hasta el año 1492, momento en que los Reyes 
Católicos expulsaron a los judíos de España. 

 En el ambiente espiritual de la España árabe, repleto de 
preocupaciones filosóficas, si bien ningún pensador hebreo intentó seguir el 
ejemplo de Saadia Gaon, en cambio sí le correspondió a un poeta iniciar el 
movimiento hebraista. El malagueño Salomón Ibn Gabirol (1020-1070) tuvo 
una vida demasiado corta para que sus contemporáneos hayan podido 
conocer otra cosa que sus poemas animados por un pensamiento místico y 
ardiente, a la vez que algo pesimista. Pero aunque se desarrollaba en métrica 
libre, a modo de una meditación filosófica, su poesía no deja de situarse 
entre el cántico y la plegaria. El Meter Malkut, (La corona real) de Ibn 
Gabirol, constituye el más sorprendente ejemplo de aquella poesía religiosa 
en la cual las nociones teológicas serán puestas al servicio de la devoción 
religiosa para posteriormente desembocar en una admirable confesión de 
sus propios pecados y en un ejercicio de humildad del autor frente a Dios. Ibn 
Gabirol pasaba por ser uno de esos poetas litúrgicos que la tradición de la 
Sinagoga conocía ya desde hacía mucho tiempo, y el hecho que sus poemas 
estuviesen escritos en hebreo viene a confirmar que el poeta no deseaba 
continuar en árabe el diálogo filosófico iniciado por Saadia. 

 Pero Salomón Ibn Gabirol pretendía hacer una auténtica obra 
filosófica, redactada en árabe, aunque su muerte prematura no le permitió 
acabar más que algunos capítulos. Se trata de su obra más importante, El 
libro de la fuente de la vida (Meqor Hayyim). El carácter metafísico del 
fragmento conservado, en el que no se percibe rastro de la fe religiosa del 
autor, fue causa de una traducción latina (Fons vitae), que se hizo muy 
pronto y que circuló rápidamente entre los teólogos y filósofos cristianos. 
Éstos imputaron la obra un supuesto autor musulmán, al que se llamaría 
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unas veces Avicebrón y otras Avencebrol, y a quien se acabó por considerar 
como a un auténtico cristiano. Será preciso esperar hasta el siglo XIX para 
que Salomón Munk descubra bajo ese nombre el de Aven-Gabirol, e 
identifique el texto del Fons vitae con el del Meqor Hayyim. Asimismo Munk 
estableció que había sido realizada una traducción parcial de la obra de Ibn 
Gabirol en hebreo por un comentador de Maimónides, en el siglo XIII. Pero 
los grandes filósofos judíos de la época española no parece que tuvieran 
conocimiento de tal libro, tan leído y estimado por los cristianos como poco 
frecuentado en su mundo hebreo. 

 El libro de la fuente de la vida se 
relaciona por una parte con Plotino y 
se inscribe por otra en la línea de la 
especulación de la mística hebrea. 
Esta doble perspectiva explica sus 
vicisitudes y el modo en que conviene 
apreciarlo. La cosmología de Salomón 
Ibn Gabirol es neoplatónica, ya que el 
filósofo hebreo estipula la existencia 
de una materia y una forma en toda 
substancia, a excepción de Dios. Todo 
lo creado presenta esa dualidad 
interna de materia y forma, por un 
lado, y entre las substancias 
espirituales, por otro, en las cuales la 
forma está corporizada. La diferencia 
entre ellas es de grado, y no de 
naturaleza. De este modo los seres 
están íntimamente relacionados entre 

sí, tal y como es propio del carácter neoplatónico del universo, donde la 
relación de todas las cosas formando una unidad, un ser único, se percibe 
orgánicamente. No obstante, Ibn Gabirol se aparta de Plotino, de Platón y, en 
general, de todo emanantismo, cuando explica con detalles el modo en que 
este universo se une a Dios. No es de una Inteligencia Suprema de donde el 
universo deriva y emana, sino de una voluntad muy parecida a la del Dios 
bíblico de los hebreos; una voluntad creadora y rectora del mundo. Esta 
afirmación puramente hebrea en pleno centro del sistema neoplatónico 
hacía que la tesis del pensador judío fuera de una total originalidad en 
mundo cristiano. Gracias a Ibn Gabirol se generó la posibilidad de conciliar la 
filosofía hebrea y la neoplatónica, y el pensamiento de Ibn Gabirol logró lo 
que Etienne Wilson ha llamado el ‘’complejo agustianiano’’ del pensamiento 
cristiano medieval. 
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 Si por un lado la filosofía de Salomón Ibn 
Gabirol le abre vías al pensamiento cristiano, por 
otro lado no por ello deja de ser hebreo. En esta 
línea, para encontrar un pensador de su talla hay 
que remontarse a Filón de Alejandría. La voluntad 
jugaba para el filósofo español, poco más o menos, 
el mismo papel que jugaba el Logos para el filósofo 
alejandrino. De todos modos no está aún 
establecido que el Ibn Gabirol conociese a fondo la 
obra de Filón, por lo que resulta lógico buscar las 
premisas del pensamiento de Ibn Gabirol en el 
Sefer Yetsira, la única obra judía mencionada en 
Fons vitae. Saadia e Ibn Gabirol aparecen así como 

los exegetas del Sefer Yetsira. Pero si Saadia lo interpretaba en lenguaje 
filosófico racional, Ibn Gabirol respetará su timbre gnóstico y mítico, con lo 
cual asistiremos a una verdadera bifurcación de la filosofía judía. Con Saadia, 
la tradición judía mística queda englobada en la reflexión filosófica, reflexión 
que encontraremos, con claridad meridiana, en la obra de Judah Ha-Levi y 
Maimónides. Con Ibn Gabirol, por el contrario, esa misma tradición 
permanece fiel a sus afinidades con Platón, Filón y los gnósticos, y continúa 
su lenta pero tenaz progresión hasta el siglo XIII, en que gracias a la 
publicación del Zohar saltará al dominio público.  

“Yo soy ese hombre que ciñó su cinto 
Y no cejará hasta cumplir su voto; 

Su corazón por su corazón se angustia 
Y su alma desdeña morar en su carne; 

Escogió la sabiduría desde su juventud" 
 

Bibliografía: IBN GABIROL: El libro de la fuente de la vida. Madrid: Sirio, 2000. 

 

*** 
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AGENDA CULTURAL 
  
  

  ACTIVITATS CULTURALS A LA PEDRERA 
 
A més d'un edifici de gran interès arquitectònic dissenyat per Antoni Gaudí, 
'La Pedrera' és també un centre preparat per desenvolupar-hi tot tipus 
d’activitats culturals, que promoguin les arts o el pensament. Així, poden 
celebrar-s’hi conferències, debats, concerts, dansa, teatre, literatura…, un 
gran conjunt de propostes que esdevenen un motor per a la reflexió i un 
gaudi, i que fan de 'La Pedrera' un centre dinàmic i capdavanter. LA PEDRERA 
Provença, 261 - 265. 08008, Barcelona. Tel. 902 202 138. Horari d'atenció 
telefònica: De dilluns a divendres: de 9 a 22 hs. Dissabtes, diumenges i 
festius: de 10 a 14 h i de 18 a 22 hs. 

https://www.lapedrera.com/ca/activitats  
 
 

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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EL CLAN DEL DOMINGO 

  
La música amb maiúscules, música de tots els temps i per a totes les edats, 
música que avui per avui ninguna altra emisora programa; Billie Holliday, 
Roxy Music, Cream, la Credence, Ike & Tina Turner, Stone the Crows i un llarg 
etc. Tots els diumenges, de 13 a 14 hores de la tarda. Redifusió del mateix les 
matinades dels divendres als dissabtes de 3 a 4 horas. José María Pallardó, 
mític locutor de la ràdio catalana, guanyador d'un Premio Ondas, ha 
recuperat per a la música el protagonisme que havia perdut durant anys. 
Estigueu al cas: El Clan del Domingo,  programa de referència en la sintonia 
de Radio Kanal Barcelona, RKB Ràdio, al 106.9 de la FM. I també a Internet. El 
millor espai musical de la ràdio actual. José María Pallardó ens fa partíceps 
del seu saber musical en una hora màgica de programa. Rhythm & Blues, 
Soul, Jazz, Rock & Roll. Música sense fronteres per a joves de totes les edats. 
Sense nostàlgia però amb bons records. També podeu escortar-lo quan 
volgueu a la web d'IVOOX o a la seva pàgina de Facebook: "Clan del 
Domingo" ¡¡¡Gaudiu d'una experiència musical única!!! 
www.facebook.com/pages/Clan-del- Domingo/205863336219308?ref=hl   
www.radiokanalbarcelona.com 
www.ivoox/elclandeldomingo 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

SALA PARÉS DE EXPOSICIONES 
  
La Sala Parés dispone, en el mismo edificio, de dos grandes espacios de 
exposición, construidos con esa finalidad hace 130 años y dotados de luz 
natural cenital. Es donde se celebran las exposiciones individuales de los 
artistas actuales. Un tercer espacio, de menor dimensión, está dedicado a 
exposiciones de relevantes artistas españoles de los siglos XIX y XX. Más de 
60.000 personas visitan anualmente la galería. La Sala Parés cuenta con más 
de cuarenta artistas actuales que en su mayor parte se relacionan con  las 
nuevas tendencias de la figuración contemporánea. La Sala los presenta 
periódicamente en exposiciones individuales o colectivas y siempre dispone 
de obra reciente de todos ellos. También los proyecta internacionalmente a 
través de ferias internacionales, galerías y museos. Desde hace 50 años La 
Sala Parés celebra anualmente un concurso dedicado a jóvenes artistas, en el 
que participan mas de ochenta pintores de toda España y que cuenta con un 
jurado de expertos de gran prestigio. Dirección: c/ Petritxol, 5. 08002 
Barcelona. Tel.- 933187020. 
http://www.salapares.com/index.php 
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AULA DE TEATRE DE LA UIC 
  

L'Aula de Teatre de la Universitat Internacional de Catalunya aplega tant les 
persones que volen iniciar el contacte amb el món del teatre, com les que ja 
han realitzat un treball escènic previ. La metodologia de treball combina 
aspectes elementals com facilitar el trànsit del pensament corporal a l’acció 
del moviment, aplicar tècniques d’expressió oral i tècniques de treball de 
text, entrenar les qualitats corporals bàsiques per a la creació de personatges 
i comportaments escènics i estimular la capacitat de creació. Durant el curs 
s’implica a l’alumnat en el món de les arts escèniques, des d’un apropament 
més pràctic ja que seran ells els que creïn la seva pròpia obra de teatre. Hi ha 
previstes dos representacions: una obra infantil per Nadal i una obra de 
creació pròpia programada per l’abril, durant la Setmana Cultural. El director 
del grup de teatre, de tots dos campus, és en Carles Bigorra, actor, director, 
pedagog i un dels fundadors de la companyia TeatraparT de Barcelona l’any 
2007.  
 
Campus Barcelona: 

• Dia d’assajos: Dimecres 
• Hora: de 16 h a 20 h 
• Lloc: Aula Jardí 
 

Campus Sant Cugat: 
• Dia d’assajos: Dimecres 
• Hora: de 11 h a 14 h 
• Lloc: Teatre "La Unió", Sant Cugat del Vallés 
 

Per a mes informació  poseu-vos en contacte amb el Servei d’Estudiants a 
estudiants@uic.es. Adreces: Campus Barcelona: c/ Immaculada, 22. 08017 
Barcelona. Tel.- 932541800. Campus Sant Cugat: av. Josep Trueta, s/n. 08195 
Sant Cugat del Vallés. Tel.- 935042000.  
http://www.uic.es/ca/aula-teatre 
 
 

*** 
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