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viure en llibertat
29 de juliol del 2012
a les 20.00 h

ENVIAR UN COMENTARI

RAMON M. NOGUÉS

“El moviment dels «indignats» és ètica pura”

Amelie, Macedònia, Els Catarres, Miquel Abras, Canimas, Pere
Tàpias, Poble que Canta, Josep Tero, Biel Majoral, Miquel Gil, Pi
de la Serra, Santi Arisa, Terratombats, Jaume Arnella, Carles
Belda, Joan Dausà i Els Tipus d'Interès, PulpoPop, The Gruixut's,
Brams, Kitsch.
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Es pot creure en Déu i en la ciència?
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Hi ha molts llenguatges. La ciència té un llenguatge
que és el de la descripció experimental: intentem
veure com són les coses i descriure-ho. Però hi ha
coses que des del punt de vista humà són de molta
importància, que no es poden descriure
científicament. Per exemple, com ha de ser el món?
Això és l'ètica. Com ens hem de comportar per ser
justos? Això és la reflexió filosòfica. La religió és un
altre d'aquests llenguatges.
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Canvi de municipi
Tenim 1.853 municipis amb
continguts locals. Trieu-ne un:
Municipi...
Llista municipis

Darrers municipis visitats:
Barcelona
Fés Barcelona/Nacional la pàgina d'entrada

La societat actual assimila ciència amb laïcitat.
Aquesta oposició del que és religiós amb el que és
civil és un problema típicament europeu, que
s'explica perquè la religió va intentar manar-ho tot,
la societat va dir prou i aquí va néixer un
enfrontament que encara dura. Però a d'altres llocs
no passa. A l'Índia, als científics no se'ls pregunta
per la seva religió. Obama cita un psalm en un
discurs i ningú no ho troba estrany.
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Acaba de publicar Cervell i transcendència. Què és la transcendència?
El cervell dels animals està programat per viure i sobreviure. Aquestes programacions en els animals són
molt estereotipades. L'animal no té graus de llibertat: a un gos sa i afamat si li dónes de menjar menja, no
pot fer res més. Un humà... també ho acostuma a fer, però pot fer vaga de fam, per exemple. Què ens ha
passat als humans? Que el cervell humà a part d'atendre a la vivència i a la supervivència pot fer tantes
coses que necessita una projecció exterior perquè ens equilibri en aquest desequilibri que ha creat
l'evolució. L'humà busca marcs més externs per aguantar-se ell mateix. Això és la transcendència: la recerca
d'un més enllà.
Preguntar-se el perquè?

Ofertes de treball a Barcelona

Nosaltres a més de fer les coses ens preguntem el perquè. Aquí comença la transcendència, les grans
preguntes: com hem de ser, d'on venim, cap a on va tot això. Algunes d'aquestes preguntes acaben amb
formulació religiosa i d'altres no. Poden acabar amb formulació filosòfica. Wittgenstein quan fa l'anàlisi del
llenguatge sempre cita l'ètica, l'estètica i la religió. Jo hi afegeixo l'expressió amorosa. També el
nacionalisme: la identitat d'un grup és una necessitat de transcendència.

Ayudante dependienta Frutería Poblenou

El moviment dels “indignats”... és transcendent?

+ Més feines

I tant! Això és ètica pura. És a dir: Per què entre els homes sorgeix el sentiment de justícia?, que hem de ser
iguals? Alguns volen ser justos perquè estan oprimits, però d'altres que volen ser justos no ho estan,
d'oprimits i, en canvi, creuen que s'han de dedicar a fer justícia. Aquests no van a favor seu, van a favor
dels altres i ho fan per una cosa tan difícil de definir i tan imprescindible com és la dignitat. Això és
transcendent, no surt en el càlcul animal. L'ètica és un dels exemples de transcendència més brillants.

Portal de feina de la Generalitat de Catalunya
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DESAR AQUESTA PÀGINA A:

Trobeu encertat que s’hagi indultat
Mourinho per ficar el dit a l’ull de
Vilanova?
Sí, és un mesura de gràcia com s’ha fet
altres anys
Sí, no n’hi havia per tant
No, cap agressió ha de quedar impune
No, i s’hauria d’ampliar la sanció

COMENTARIS

Vota

Resultats

JOAN VILLARONGA COLL (EL MASNOU)

Aquest comentari es d'ahir, ja es veu que el moviment del indignats no interesa a ningu, ha estat un foc
d'encenalls.
Diumenge 18 setembre 2011, 09:14

Cinema a Barcelona

Escriure un comentari
Identificar-me. Si ja esteu registrats, abans d'enviar un comentari us heu d'identificar.
Registrar-me. Per opinar sobre aquesta notícia cal estar registrat.
Nota: Per aportar comentaris al web és indispensable donar-se d'alta en el registre del Grup Hermes i acceptar les
Normes de Participació. No s'admetran registres incomplets ni comentaris que vulnerin els drets i l'honorabilitat de les
persones.
El Grup Hermes no es responsabilitza dels comentaris fets pels usuaris ni els comparteix perquè enten que són
responsabilitat exclusivament seva. Per aquest motiu tots els comentaris es veuran signats amb el nom, els cognoms i la
població de llurs autors.
El Grup Hermes es reserva el dret de no publicar els comentaris que no s'ajustin a aquestes normes.
Si té problemes per fer comentaris comprovi les solucions als problemes més habituals a l'apartat corresponent a
l'ajuda.

Quina pel·licula vols veure?
A quina sala de cinema vols anar?

DICCIONARIS
Consulteu aquí els diccionaris
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MADRID.

El tipus general de l'IVA puja del 18%al 21%i el
reduït, del 8%al 10%
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Sánchez Piñol remou el 1714
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“Hem de lluitar per la llibertat del país”
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Rajoy escanya els ajuts de la llei de la
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Joan Reig: “Crec que viuré sobradament la
independència del país”
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Un estudi descriu que la crisi talla les ales als
joves i en retarda l'emancipació
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La policia local fa tancar cinc prostíbuls a Girona
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“M'he sentit i em sento moralment apallissat”
11/07/12
02:00

VALL DE BIANYA.

Més presó per a l'agressora de l'alcalde de Bianya
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