
CURS 2015 – 2016: GLOBÀLIUM, EL MODEL FILOSÒFIC DE LLUÍS MARIA XIRINACS                                              
 

 
 
PRESENTACIONS:  Dilluns, 19 i 26 d’octubre a les 18.30 h 
INICI DEL CURS: Dilluns, 2 de novembre  
Horari: De 18.30 a 20 h 
Lloc: Fundació Randa – Lluís M. Xirinacs 
Rambla de Badal, 121, 1r, 1a – Barcelona 
Metro: Badal (Línia V) i Mercat Nou (Línia I) 
 
Amics:  

Ja tenim les dates del nou curs de Globàlium. 

Per a la gent que no ho coneix, farem dues presentacions, concretament el 19 i el 26 d’octubre i per als  
qui estigueu interessats en començar o en continuar, l’inici serà el 2 de novembre.  Com sempre, de 18,30 
a 20, a la Seu de la Fundació Randa, Rambla Badal 121, 1r, 1a de Barcelona.  

Enguany treballarem el Model complet amb les seves 4 dimensions i repassarem amb detall les 26 
categories del Model menor però afegint les corresponents al Model major. 

Us animem a començar o a continuar aprofundint en aquest extraordinari Model filosòfic.  

Rebeu una abraçada, 

Manuel García i Joan Parés 

  
Novament ens trobem aquí, a la Fundació Randa -  Lluís M. Xirinacs per iniciar un nou curs del 
Globàlium, el model filosòfic de Xirinacs, el ‘Xiri’.  
 
Què venim a buscar en aquest curs? 
Per què ens podem preguntar: és útil la filosofia? En què ens ajuda en la nostra vida?  



Preguntes que ens podem fer i, de fet, ens fem els interessats en la filosofia. 
 
L’estudi i l’interès per la filosofia no evita el patiment, però ens pot ajudar a suportar-lo i entendre’l 
millor. Hi ha patiments inevitables, per exemple terratrèmols, erupcions volcàniques, tifons, etc., encara 
que la ciència pot ajudar a prevenir-los i reduir els seus efectes. En d’altres casos, és l’ésser humà qui els 
provoca directament: accidents de trànsit, malalties degudes a unes pautes de comportament inadequades: 
tabaquisme, drogues, alcoholisme, mala alimentació, etc., però els pitjors de tots són els provocats per les 
guerres, sovint induïdes per interessos que poden ser econòmics, polítics, de poder, etc.  
Tot això ens afecta directa o indirectament cada dia, generant un gran patiment i amb la vivència que 
podem fer poca cosa per evitar-ho.          
Doncs bé, la filosofia ens ajuda a posar una certa distància davant tot aquest patiment i poder acceptar-ho 
i integrar-ho. 
   
Estudiarem un model filosòfic certament molt particular. Amb la pretensió de ser global, no total. Amb 
l’ajut d’un conjunt de conceptes, de categories meditades i seleccionades durant tota la vida de LMX. 
“Un model entre altres, sempre hipotètic i subjecte a autocrítica”. “Model global i, per tant, no nomes 
científic ni només filosòfic en sentit estricte; també estètic, pràctic, metafísic, lògic, psicològic, social, 
econòmic, místic, etc., a la recerca d’una teoria i mètode de modelació global de la realitat.”    
 “El model no és total, la realitat sí. Inclou la realitat en si, el concret pur: PRÀCTICA, autointuïció de la 
realitat, ontos.”  I la ment en si, l’abstracte pur: TEORIA, capacitat reflexiva, simuladora i creativa de 
representacions, logos. Com també la realitat mentalitzada de què és fet, entre molts d’altres, el nostre 
model complet, ontos-logos (ontologia).  
 
Recordem que un dels objectius del model és situar conceptes de la manera més precisa possible en la 
pissarra esfèrica i hiperesfèrica. Així situats podrem entendre una altra de les apostes de LMX: quantificar 
la realitat, mesurar les distàncies entre conceptes per veure els diferents nivells de diferència, d’oposició  
i/o complementarietat. El que anomena “la domesticació del no”. 
Per exemple, quina és la distància entre les qualitats Objecte i Ciència. O entre Fenomen i Noümen?  
 
“Cada concepte és plenament vàlid en el seu centre, però tots tenen una aurèola en la qual es va 
desdibuixant gradualment el seu contingut”. 
 
 

                       
 


