
Programa i proposta de treball com a candidat a ponent de 
la secció de filosofia per Gonçal Mayos Solsona 

 

Breu presentació personal i acadèmica:  

Sóc soci de l’Ateneu Barcelonès des de fa 13 anys i he organitzat molts actes del Liceu 
Joan Maragall de filosofia i la tertúl.lia Debats macrofilosòfics. També sóc professor 
titular de filosofia a la Universitat de Barcelona. La meva experiència és de més de 30 
anys, incloent universitats amb les que col.laboro assíduament com la UOC, la UNED i 
d’altres d’europees i americanes. Els meus emails són mayos@ub.edu i 
gmayos@uoc.edu. He publicat molts llibres i articles que són gratuïtament consultables 
en la web http://www.ub.edu/histofilosofia/gmayos/ i bloc MacroFILOSOFIA que 
administro. 

M’he especialitzat en la filosofia moderna i contemporània, estudiant no només els 
genis singulars, sinó els grans moviments subjacents (Humanisme, Racionalisme, 
Il·lustració, Romanticisme, Filosofies de la sospita, Existencialisme, Postmodernitat...) i 
la seva influència en el nostre present. Considero imprescindibles els enfocaments inter 
i transdisciplinars que arrelin i facin dialogar la filosofia amb la resta de ciències i 
sabers. Per això he encunyat el terme macrofilosofia per a caracteritzar les cada vegada 
més necessàries anàlisis globals, interdisciplinars i de processos de llarga duració.  

Els meus Programa i Proposta de treball es basen en els següents objectius principals:  

- Mantenir, dinamitzar i enriquir la ponència de filosofia, de gran tradició a 
l’Ateneu Barcelonès i que ha tingut magnífics ponents fins ara.  

- Acollir i potenciar les activitats i inquietuds “filosòfiques” que ja hi ha 
actualment dins dels socis de l’Ateneu, les tertúl.lies, grups de debat... 

- Col.laborar cada vegada més amb els altres ponents i seccions. 
- Incorporar gent i activitats vinculades a les universitats i altres institucions 

culturals catalanes, mirant de caminar cap a establir-hi una cooperació creativa,  
sòlida i permanent.  

- Generar un grup de col.laboradors amb el ponent que enriqueixi la vida 
filosòfica de l’Ateneu i que en garanteixi la continuïtat més enllà de les 
disponibilitats de temps de les persones concretes.  

 



- Llista de temes de debat, discussió o estudi de prioritats i línies generals de 
programació d’activitats públiques. És una llista que deixo oberta ja que la 
complementaré amb les idees dels socis que vulguin col.laborar. Per tant, només 
és indicativa de coses que tinc en la ment i que volen ampliar el que he anat fent 
en els actes del Liceu Joan Maragall de filosofia i de la tertúl.lia Debats 
macrofilosòfics (que podeu consultar a la web i canal Youtube de l’Ateneu 
Barcelonès). 

M’agradaria programar dos grans cicles supranuals:  

- Cicle sobre clàssics filosòfics i la seva importància pel present, p.e. Heràclit, 
Spinoza, Hume, Hegel, Nietzsche… 

- Cicle sobre la valoració que la filosofia pot fer sobre qüestions actuals, p.e.: 
eutanàsia, terrorisme, multiculturalisme…   

També m’agradaria poder programar debats sobre qüestions interdisciplinars 
com p.e.:  

- Drogues, sociabilitat i creativitat. S’ajuden o són incompatibles? 
- Com hauria de ser la societat del futur, per a que no caigui en la utopia i encaixi 

en la naturalesa humana? 
- Què opines de la democràcia (actual)? 
- Pot haver privaticitat en la societat actual? 
- L’erotisme és més biologia o cultura? Com es relaciona amb la repressió? 
- La renda bàsica universal canviarà la mentalitat de la gent?  
- Anem vers una nova edat mitjana? Per què? En algun tret concret? 
- Per què va caure el comunisme? Què en queda avui dia? 
- Les identitats en el segle XXI 
- Dominar la vida: transgènics, transhumanisme... 
- Què fer amb les creixents desigualtats? 
- Què fer amb les minories i els processos de minorització? 
- Què sabem del futur? és totalment imprevisible i impredictible? 
- Conseqüències de mercantilitzar-ho tot. 
- Què queda de la lleialtat i la fidelitat? 
- Les relacions de lleialtat s’han transformat en relacions d’afinitat? Per què? Amb 

quins costos? 
- Per què la humanitat és també “l’espècie capaç de mentir”? 
- La filosofia ha de guiar la vida? O més aviat és la vida qui guia a la filosofia? 
- Han canviat realment les relacions entre dones i homes? Cap a on han de 

canviar? 
- Si cada vegada hi ha més màquines, per què treballem els humans cada vegada 

més? 
- La política actual ja no és al servei de les persones? Com fer que hi estigui? 
- La tecnologia substitueix a Déu? 
- Què cal canviar de la humanitat? I que cal salvaguardar a tot preu? 
- L’Estat del benestar ha infantilitzat la gent? Els ha fet dependents? 
- Les dones han de ser totalment iguals als homes? En què sí i en què no? 
- En els humans, què és més manipulable l’emotivitat o l’intel.lecte? Què té una 

base més fixa i sòlida? Per què?  
- Suïcidi i eutanàsia. És legítim decidir la pròpia mort? Hi ha una bona mort? 


