
 
 
 
Des del Seminari Filosofia i Feminismes volem fer arribar a totes les sòcies i socis 
interessades de la SCF la proposta de treball per al curs 2022-23.  

El seminari es planteja dues línies de recerca en paral·lel. D’una banda, “fer Acadèmia” 
i abordar autores cabdals de la filosofia dels segles XIX, XX i XXI amb l’objectiu de 
repensar-les i seguir fent “genealogia”. De l’altra, anar més enllà i obrir la reflexió 
filosòfica a l’heterodòxia per tal de donar veu a l’altre/a: el “monstre” (Foucault) i allò 
“queer” (Butler). Pensar des dels marges i donar entrada a una perspectiva 
interseccional (sexe/ gènere/ raça (ètnia)/ capacitat/ classe). 

El seminari va adreçat a totes les sòcies i socis de la SCF interessades en la temàtica i 
compromeses amb el projecte (amb un nombre màxim de 15 participants). De 
moment, considerem que el format més idoni és online perquè en facilita l’assistència, 
però no es descarta el presencial.  

Periodicitat: primer dimarts de cada mes, de 18 a 20h (d’octubre a juliol).  

Primera sessió: 4 d’octubre de 2022.  

Els i les interessades, comuniqueu-ho a Emília Olivé al següent correu: 
eov43@telefonica.net. 

 

Les lectures proposades per aquest curs són les següents:  

1r trimestre 

Olympe de Gouges, Declaració dels drets de la dona i la ciutadana (sessió del 4 
d’octubre) 

Mary Wollstonecraft, Vindicació dels drets de les dones 

2n trimestre 

Carole Pateman, El contrato sexual 

3r trimestre 

Martha Nussbaum, Las mujeres y el desarrollo humano (o El ocultamiento de lo 
humano; o Ciudadelas de la soberbia. Agresión sexual, responsabilización y 
reconciliación) 

Bell Hooks, Teoria feminista (o Enseñar a transgredir o Ensenyar pensament crític) 
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