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* Què és la filosofia? 
 

 Recordo el començament de El petit príncep, quan el seu protagonista, a l’edat de sis 
anys, descobreix en un llibre que les boes es mengen les feres... senceres! i després dormen 
durant sis mesos mentre fan la digestió. Una cosa de tanta importància mereix ser dibuixada, no 
ho creuen? I és així com, amb aquesta imatge, comença el llibre: el dibuix d’una boa que s’ha 
menjat un elefant. Però és clar, això no s’entendrà pas. Les persones adultes no hi veuen res 
d’aterrador en un «capell» i se’ls ha d’explicar que no, que no és un capell, que és una serp just 
després d’haver-se empassat un elefant sencer! Les persones adultes li recomanen abandonar la 
seva prometedora carrera com a pintor per a dedicar-se a «coses més serioses» com ara la 
geografia, la història, el càlcul o la gramàtica. 
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* * * 

 
Fa uns dies estava en un bar prenent un cafè i un senyor d’edat avançada parlava de les 

propines: «un duro quan fa falta val més que tres quan no fan falta». 
 

* * * 
 
Una vegada una nina de preescolar li demanà a la seva mestra si les persones que dormen 

al carrer estan vives o mortes. 
 

* * * 
 

Deia Ulrich Beck que escoltant la paraula «globalizació» tot d’una apareixia davant dels 
seus ulls l’escena següent: 
 

els conqueridors espanyols, enmig de la brillantor de les seves armadures, amb cavalls i armes, 
trepitgen el Nou Món. «Hem vingut —diuen— per parlar amb vosaltres de Déu, la civilització i la 
veritat. I un grup de nadius, mirant-los perplexos, responen: «I tant, què en voleu saber?»  

L’escena pot traslladar-se fàcilment al present. Al Moscou postsoviètic —i a tota 
l’Amèrica Llatina, afegiríem—, experts en economia del Banc Mundial, del Fons Monetari 
Internacional, presidents de multinacionals, juristes i diplomàtics baixen d’un vol intercontinental 
i diuen: «Hem vingut per parlar amb vosaltres de democràcia, drets humans i economia de lliure 
mercat» (Beck, 2003: 36-37). 
 

* * * 
 
Em ve al cap també aquella història que explica Léon Bloy: 
 
Un viatger que recorre un dels paratges més pobres es topa amb un al·lot esparracat menjant un 
tros de pa que sembla betum. Commogut en les entranyes li dóna un panet blanc. Veu aleshores —
cosa que mai oblidarà— com aquell jove salvatge talla cerimoniosament el pa en fines llesques 
que estén a sobre del seu pa negre, com si es tractés d’un preciós tall, per menjar-s’ho tot junt amb 
molt de gust (Mate, 2006: 303). 
 

* * * 
 

I el nord-americà Henry David Thoreau, que estigué a la presó perquè es negà a pagar els 
seus impostos en senyal de protesta contra l’esclavitud i la guerra que el seu país emprengué 
contra Mèxic. Un amic seu el visità al calabós i li demanà: «què hi fas aquí dins?». Thoreau li 
etzibà: «i tu, què hi fas aquí fora?». 

 
* * * 

 
Hi ha un conte de García Márquez que parla d’un poble on, un dia, una dona es llevà amb 

un pressentiment angoixant: «Alguna cosa terrible passarà en aquest poble», advertí al seu fill 
mentre servia l’esmorzar. El fill se’n riu i quan juga a billar amb els amics comenta el que li havia 
dit sa mare. Els amics ho expliquen als familiars, les famílies als veïns; l’horabaixa tot el poble 
sap la premonició i es reuneix a la plaça a esperar la desgràcia inevitable. La inquietud és 
desesperant. Finalment algú es decideix i abandona el poble. La resta segueix el seu exemple: 
carreguen bagatges i parents damunt dels cotxes i fugen. Alguns, fins i tot, calen foc a les seves 
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cases; l’incendi es propaga. Quan la dona del principi mira enrere i veu les flames i el fum, li 
comenta al seu fill: «t’ho havia dit, t’ho havia dit...». 

 
* * * 

 
Penso també en un anunci televisiu del Metro de Barcelona en què es veia un nin assegut 

en un dels seus vagons, amb la motxilla de l’escola i amb un seient buit al seu costat. De cop, 
entrava una nina de la mateixa edat, també amb la motxilla, i es quedava dempeus devora la 
porta. Es reconeixien, s’agradaven i els feia vergonya. Ambdós miraven el seient buit. Aleshores 
el nin pensa per a si mateix: «si s’asseu al meu costat, li dic alguna cosa»; al mateix temps, la 
nina cavil·lava: «si em diu alguna cosa, m’assec al seu costat». Cap dels dos no féu res, de 
manera que el seient restà lliure i el tren continuà el seu viatge. 

 
* * * 

 
Recordo també el filòsof i escriptor polonès Tadeusz Borowski, supervivent d’Auschwitz, 

quan digué en una ocasió: 
 

Me’n recordo de com m’agradava Plató. Avui sé que mentia. Perquè els objectes sensibles no són 
el reflex de cap idea, sinó el resultat de la suor i la sang de les persones. Fórem nosaltres qui 
construírem les piràmides, qui arrencàrem el marbre i les pedres de la calçades imperials, fórem 
nosaltres qui remàvem les galeres i arrossegàvem les arades, mentre ells escrivien diàlegs i 
drames, justificaven les seves intrigues amb el poder, lluitaven per les fronteres i les democràcies. 
Nosaltres érem escòria i el nostre patiment era real. Ells eren estetes i mantenien discussions sobre 
aparences. No hi ha pas bellesa si està basada en el sofriment humà. No hi pot haver pas cap 
veritat que silenciï el dolor aliè. No pot dir-se bondat allò que permet que altres sentin dolor 
(Borowski, 2004: 59). 
 

Perquè, és clar, la filosofia tenia raó però mentia. 
 
 
 
1. L’anecdòtic 
 

Els filòsofs s’han limitat a interpretar el món de 
diverses maneres; del que es tracta és de transformar-lo. 

KARL MARX 
 
 
¿Què és la filosofia? ―dèiem. 
«Filosofia», hauríem de dir, amb la precaució de les cometes. Unes cometes que fan de 

posada en suspens, d’interrogació, quan sabem que dir «filosofia» no és un acte descriptiu sinó 
que és, sobretot, un acte valoratiu i prescriptiu. Definir la filosofia no és possible com a tasca 
empírica: el simple fet de donar una definició ja implica establir les bases de com ha de ser la 
filosofia. 

Així, tota pretensió de descripció ja inclou una prescripció, que a la fi serà la que ens 
permetrà establir si una o una altra descripció és digna de tal nom. Fins que, al final, tota 
definició de «filosofia» és una temptativa que intenta aixecar-se de terra estirant-se a sí mateixa. 

Corregim, doncs, la pregunta: Com ha de ser avui la nostra filosofia? 
Si hem après que el coneixement no pot ser neutral, asèptic ni objectiu; si vivim en una 

època en la qual no prendre partit és una manera—potser la més ferotge— de prendre partit; si 
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tot coneixement humà està compromès amb uns valors —encara que ho negui o no ho sàpiga—, 
llavors volem ser honestos: per a nosaltres ara la filosofia ha d’estar compromesa amb la pau. 

L’esguard humà pateix els desvariaments de l’objectivitat: No es veu més que el que es 
mira i es mira el que hi ha dins del cap. Pensem en la demostració feta pel Dupin d’Edgar Poe a 
La carta robada, aquesta carta sobreexposada a les mirades —com aquestes inscripcions i cartells 
enormes que s’escapen a l’observador per mor de la seva excessiva evidència— situada davant 
dels nassos del món sencer i que ningú no veu perquè tothom està ja convençut que ha d’estar 
amagada. «Es diu que es planteja una pregunta quan ja es té la resposta» (Virilio 1998: 59). 

I és així com, en una espècie de tautologies de l’acció, tota cosmovisió descriu el món al 
mateix temps que el prescriu. Tota veritat està articulada mitjançant conceptes i categories que 
provenen d’una certa concepció de la realitat, alhora que la precedeixen. El que estem dient és 
que la manera que tinguem —que hàgim heretat— de veure el món determina quin món veurem, 
engendrant així una cadena de legitimacions difícil de percebre i, és clar, difícil de detenir. 

A més, tota institució o comportament institucionalitzat té un corpus de coneixement. 
Aquestes urpes institucionals nien, fins i tot, en el nucli mateix del llenguatge. El seu lèxic, les 
seves regles de forma i contingut determinen quins enunciats poden o no poden construir-se amb 
sentit (Berger i Luckmann, 1968: 89-90). (No fou Nietzsche qui digué que Déu no desapareixeria 
fins que no ho fes la gramàtica?) Existeix una construcció social de la realitat. 

Així que, en temps com els nostres, d’«equacions infal·libles i màquines de 
conformismes», de distòpies i escepticismes, potser la filosofia pugui ser l’altaveu perfecte per a 
totes les paus en les quals habitem. Perquè creiem que amb la raó no n’hi ha prou, que per dir la 
veritat abans cal viure-la, perquè —com deia Horkheimer— «la ciència és estadística però per al 
coneixement n’hi ha prou amb un sol camp de concentració» (Mate, 2006: 22). Perquè la filosofia 
són conceptes i abstraccions, i paraules, sí, però també experiències i vivències, històries i 
sentiments, imatges, i, per què no, silencis. Perquè no necessitem cap més institució filosòfica que 
el llenguatge i la mirada a l’altre o a l’altra. Perquè, qui ha dit que la filosofia no pugui ser tot 
això? Qui ha dit què és l’important i el secundari, el banal, l’anecdòtic? Qui ha dit que la filosofia 
no pot ser senzilla, dinàmica, entretinguda o divertida? Qui ha decidit que la filosofia és cosa de 
persones adultes i, a sobre, especialistes? Com ens recorda tot això a aquella sentència de Virilio: 

 
Mirar el que un no miraria, escoltar el que no sentiria, estar atent al banal, l’ordinari, a 
l’infraordinari. Negar la jerarquia ideal que va des del crucial fins a l’anecdòtic, perquè no existeix 
l’anecdòtic, sinó cultures dominants que ens exilien de nosaltres mateixos i dels altres, una pèrdua 
de sentit que no és tan sols una becada de la consciència, sinó un declivi de l’existència (Virilio, 
2003: 40). 
 
I és així com tants abusos de la intertextualitat ens serveixen, almanco, per deixar clar el 

nostre punt de partida: desconfiem de tot allò que no puguem compartir amb un nin o una nina i 
que, a més, no estigui encaminat a construir un món pacífic. Aquesta serà, des d’ara, la guia de la 
nostra tasca filosòfica. 
 
 
2. La cultura de la pantalla 
 

El cinema és una nova era de l’Humanitat. 
MARCEL L’HERBIER 

 
 
 
 «Ara els objectes em perceben», va escriure Paul Klee als seus Diaris (Virilio, 1998: 77). 
Avui dia aquesta anotació adopta un significat revelador. Adquirim els coneixements que 
necessitem per a poder viure al món a través dels processos de socialització. En aquest sentit, 
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podríem parlar de cultura com a adaptació a l’entorn. Però la socialització és alguna cosa més que 
la simple adquisició de dades: no és un procés unidireccional en el qual l’actor rep informació; es 
tracta més aviat d’un procés dinàmic al qual donem forma i adaptem la informació a les nostres 
pròpies necessitats (Millán Paredes, 2006: 54). 

Amb l’eclosió de les noves tecnologies pot ser que avui les nostres necessitats siguin molt 
diferents de les de les generacions anteriors. El més important, tanmateix, és que existeixen noves 
formes de percepció i adquisició de significats. I això ho canvia tot. Com ens diuen Jesús Martín-
Barbero i Germán Rey, la tecnologia «remet avui no pas a uns aparells sinó a noves maneres de 
percepció». La revolució no és tan tecnològica —que també— sinó que adquireix caires 
antropològics i sociològics (Millán Paredes, 2006: 54-59). 

Aquesta irrupció de les noves tecnologies de la informació i la comunicació ve a empentar 
una mica més els canvis que el cinema i la televisió van provocar en la societat, desembocant ara 
en la «cibercultura». Aquest neologisme designa «el conjunt de les tècniques (materials i 
intel·lectuals), de les pràctiques, de les actituds, dels modes de pensament i dels valors que es 
desenvolupen conjuntament en el creixement del ciberespai» (Lévy, 2007: 1). 
Una paraula, «ciberespai», que va ser inventada el 1984 per William Gibson a la novel·la de 
ciència-ficció Neuromàntic (Lévy, 2007: 70). Segons l’informe al Consell d’Europa encarregat a 
Pierre Lévy, el ciberespai és 

 
el nou mitjà de comunicació que emergeix de la interconnexió mundial dels ordinadors. El terme 
designa no només la infraestructura material de la comunicació numèrica, sinó també l’oceànic 
univers d’informacions que conté, així com els éssers humans que hi naveguen i l’alimenten 
(Lévy, 2007: 1). 
 
Fins fa poc, els nins, nines i adolescents adquirien una gran quantitat de coneixements i 

valors a través de la televisió. Tant és així que moltes persones creuen que la televisió ha estat el 
mitjà de major impacte social, cultural i polític en la nostra societat, sent un dels instruments de 
descodificació més eficients que existeixen (Ferrés, 1996; Millán Paredes, 2006). 

Davant la televisió tradicional ens hem situat com a subjectes més aviat passius; ara, en 
canvi, afrontem les noves pantalles (ordinador, mòbils, videojocs, televisió digital) des d’una 
perspectiva interactiva en la qual l’emissor deixa de ser per primera vegada el protagonista únic 
dels fluxos de comunicació (Millán Paredes, 2006: 54). 

Els ordinadors i Internet donen pas a una nova manera d’apropar-se al món i d’aprendre. 
«Si la televisió ens va ensenyar a mirar a través de la imatge en moviment, l’audio i el color, el 
PC ens ensenya a participar en el nostre propi aprenentatge, a no romandre immòbils davant 
d’una pantalla, propiciant la iniciativa individual» (Millán Paredes, 2006: 55). 

Encara que alguns autors com Lévy matisen molt la qüestió de la interactivitat (2007: 65-
69), sembla cert que amb Internet s’obren nous espais d’interpel·lació entre emissors i receptors, 
alhora que el propi paper del «emissor» i del «receptor» es dilueix i es torna ambigu de manera 
gradual, així com la jerarquia en les relacions. Tot un crític de la tecnologia com Paul Virilio 
creu, precisament, que la qüestió de la interactivitat marca el final de la televisió així com la 
coneixem: 

 
Jo diria que la televisió ja està morta en els multimèdia. Sabem que la interactivitat és el final de la 
televisió. Tinc ganes de dir que l’exemple de la televisió ja és un exemple superat. Igual com la 
fotografia ha desembocat en la cinematografia, el vídeo i la televisió desemboquen avui en la 
infografia. La televisió ja és un mitjà de comunicació supervivent (Virilio, 1999: 48-49). 

 
Però curiosament Internet està significant un retorn a l’escrit en detriment de 

l’audiovisual, encara que el mitjà continuï sent la pantalla. El que és clar és que viure, pensar, 
relacionar-se i aprendre sense necessitat d’entorns materials és una experiència que s’està 
produint per primera vegada en les nostres societats (Millán Paredes, 2006: 55-57). Encara que el 
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telèfon també va significar un nou tipus de relació no presencial i en temps real (Lévy, 2007: 65-
69) sembla que Internet atorga a les relacions virtuals un rol preponderant en la nostra manera 
d’ubicar-nos al món. Perquè a l’«era digital» existeix un creixent protagonisme del receptor, que 
és tractat com a individu —i com a consumidor— al mateix temps que els continguts es van 
adaptant més i més als diversos perfils (Millán Paredes, 2006: 59). 

Apareixen noves formes artístiques, hi ha transformacions en relació amb el coneixement, 
l’educació i la formació, la ciutat i la democràcia, el manteniment de la diversitat de les llengües i 
de les cultures, els problemes d’exclusió i desigualtat (Lévy, 2007: 1). Un canvi antropològic, 
potser, que reclama un canvi educatiu, car 
 

les pautes d’aprenentatge, avui en dia, es caracteritzen pel fet de seguir patrons diferents. Si la 
televisió va portar la necessitat de comunicar-se dins de dimensions audiovisuals, fent que 
disminuís la prioritat de la paraula escrita davant la de la imatge per adaptar-se al nou llenguatge 
que s’imposava, Internet està influint en la necessitat de desenvolupar un aprenentatge participatiu 
(Millán Paredes, 2006: 57). 

 
Es tracta d’uns canvis que just estem començant a pensar, la qual cosa ens porta a 

preguntar-nos: quina és la nostra actitud davant d’ells? Quina hauria de ser? Creiem que 
requereixen una resposta filosòfica. 
 
 
3. La mestra asseguda 
 

La comunicació és una cosa que fa riure. 
LACAN 

 
 

Deia Groucho Marx que la televisió li semblava molt educativa: cada vegada que algú 
l’encenia a casa —explicava— ell es retirava a una altra habitació i llegia un llibre. Martín 
Barbero i Rey (1999) critiquen amb lucidesa els discursos que, davant dels «mals» que la 
televisió produeix en la societat, només proposen apagar-la —pensem en Sartori (2000), o fins i 
tot en Bourdieu (1997). Una actitud que ens recorda aquelles paraules del Diari d’un escriptor de 
Dostoievski: «No és tancant el seu veí com hom es convenç de la seva pròpia sensatesa» 
(Foucault, 1999: 121). 

I és que l’opinió que la televisió «idiotitza» sovint presenta problemes perquè sembla 
partir més d’una suposició que del resultat d’una investigació. Molts teòrics parlen de la televisió 
des de la queixa, amb una «mescladissa d’indignació moral amb fàstic estètic» (Martín Barbero i 
Rey, 1999: 15). Enzensberger s’hi refereix amb ironia: 

 
Queda per veure a quin dels dos bàndols cal situar el teòric. O bé no fa ús dels mitjans, i llavors no 
sap de què està parlant, o bé s’hi exposa, i llavors hom pot preguntar-se per mor de quin estrany 
miracle no ha estat víctima dels seus efectes. Perquè a diferència de tots els altres mortals, el teòric 
continua tenint una moral intacta, és capaç de distingir amb nitidesa entre realitat i engany, i 
gaudeix d’una total immunitat davant l’idiotització que ell constata en els altres (Enzensberger, 
1991: 81). 
 
Molt sovint el rebuig de l’audiovisual se centra més en els continguts que en el procés de 

comunicació i parteix de la confusió entre illetrat i inculte (Martín Barbero i Rey, 1999). Darrere 
de la crítica a la televisió s’amaga una subtil cadena de raonaments. Axioma: si fem el mal és per 
ignorància —intel·lectualisme moral—, de manera que la cultura ens porta a fer el bé. Amb això, 
la televisió, com que no és cultura (lletrada), produeix irremeiablement una societat de «males» 
persones. Solució: apagar la televisió i llegir un llibre, la recepta de Groucho. 
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I és així com la crítica a la televisió no sempre és capaç de distingir la denúncia de la 
complicitat de la televisió en les manipulacions del poder i els interessos mercantils —d’una 
banda— del lloc estratègic que la televisió ocupa en les dinàmiques de la cultura quotidiana de 
les majories —de l’altra. Així, per a moltes persones l’única sortida sensata és apagar la televisió. 
El perill és que aquesta opció desactiva qualsevol indici de política televisiva i educativa quan 
aquesta cultura audiovisual ha impregnat ja tots els racons de les nostres societats (Martín 
Barbero i Rey, 1999: 18-19; Derrida, 1998). 

I és que la televisió no solament és a les nostres cases: està en les nostres vides. El mateix 
succeeix amb Internet. Més que ser noves maneres d’accedir al coneixement —que també—, 
constitueixen una nova forma de coneixement. Ens agradi o no. 

Potser l’important és entendre que tot educa. La qüestió és en què. Com va dir Bernard 
Shaw, «vaig haver d’interrompre de ben jove la meva educació per anar a l’escola», de manera 
que, si parlem d’aconseguir una ciutadania «bona», una escola pot ser molt poc educativa. I 
també un llibre. 

Cert que la televisió entreté i, fins i tot, produeix fascinació. Cert que sembla contradir la 
cultura de l’esforç. Encara que, en realitat, el coneixement sempre ha anat lligat al plaer; el que 
passa és que ara aquest gaudi té altres fórmules que el fan poc compatible amb la cultura lletrada 
que hem heretat. 

Però la clau és reconèixer que la televisió és molt més que un mitjà d’entreteniment. El 
seu paper és ambigu i contradictori, puix no solament és un instrument de lleure sinó que també 
exerceix amb força la seva capacitat de generar imaginaris col·lectius (Martín Barbero i Rey, 
1999: 17). «Cal destacar —se’ns diu— que la importància primordial de la cultura visual és 
intervenir en el procés de com mirem i com ens mirem i contribuir a la producció de móns» 
(Millán Paredes, 2006: 54). Si «la cultura és no tant el paisatge que veiem com la mirada amb què 
el veiem» (Martín Barbero i Rey, 1999: 15), llavors la televisió és cultura, en el seu sentit més 
ampli i digne. Si això és així, la qüestió de la televisió no és només què ens diu, sinó que ens diu. 

Quelcom similar ocorre amb els ordinadors i Internet: la seva ambivalència. La 
cibercultura pot representar un espai inigualable per construir diàleg, democratització i paus 
alhora que pot agreujar les desigualtats, així com generar nous espais d’exclusió i 
homogeneïtzació cultural. Quina és la clau? Què fer un cop instal·lats i instal·lades en la cultura 
de la pantalla? Segons la nostra opinió la clau ens la dóna Eulàlia Bosch quan diu que 

 
la televisió, els ordinadors i Internet han multiplicat [les] possibilitats de diàleg fins a límits mai 
no sospitats anteriorment. Però només ho han fet en aquelles aules en les quals la seva arribada 
ha trobat la mestra asseguda entre els seus alumnes. En les altres, les noves tecnologies han 
amplificat encara més el parlar solitari i sacralitzat de la veu, ara ja impersonal, que emet allò que 
tot bon ciutadà ha de poder reconèixer i repetir (Bosch, 2005: 44). 
 
La mestra asseguda entre els seus alumnes. Quina manera tan fàcil de dir-ho. Això és! 

Les noves tecnologies tenen tant potencial per humanitzar com per fer just el contrari. Depèn de 
com d’humanes vulguem establir les nostres relacions, per molt intervingudes que puguin estar 
per la cultura de la pantalla. Gairebé ens atreviríem a dir que les noves tecnologies res hi tenen a 
veure en el fet de construir un món més pacífic. Volem que se’ns entengui bé: no estem dient que 
calgui obviar o ignorar la importància i la influència que la cultura de la pantalla exerceix sobre 
les persones. No; es tracta més aviat d’entendre que fer les paus és quelcom molt més anterior 
des del punt de vista lògic. Si volem fer les paus, les noves tecnologies són una eina 
imprescindible i desitjable; però si no volem fer-les, les noves tecnologies també ens «ajudaran» 
—ens radicalitzaran— en aquest posicionament. 

I és que la imatge apareix com la resposta a un fracàs del coneixement —lletrat, volem 
dir. I això implica, veurem per què, un fracàs de la comunicació. Per què s’imposa la televisió? 
Perquè narra (Rincón, 2006). 
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«Val més una empremta dactilar recollida al lloc del crim que la pròpia confessió del 
culpable» escrivia l’agent judicial Goddefroy al seu Manual de tècnica policial (Virilio, 1998: 
58). I això ens il·lustra alguns dels camins que han emprès la ciència i el cientificisme moderns 
quantitatius, amb pretensions de neutralitat i que no fan més que créixer ofegant a la resta 
d’àmbits del coneixement i de sabers. 

Sovint oblidem que per aprendre a parlar abans vam haver d’aprendre a escoltar. 
«Parlar i escoltar no són dues activitats complementàries, són les dues cares d’una mateixa 
activitat, encara que [...] ocupin de vegades registres tan diferents» (Bosch, 2005: 41). Els nins i 
les nines en saben molt d’això. També per això els necessitem tant en la nostra tasca. No en và 
«infantesa» ve d’infans, el que no parla. 

El llenguatge televisiu narra i es reinventa a sí mateix contínuament, diluint la distinció 
entre forma i contingut. Perquè a diferència d’altres formes de coneixement, a la televisió, el risc, 
la provocació, la ruptura d’esquemes, l’eclèctic, és el que funciona. I si funciona és perquè narra, 
narra de bell nou. Reinventar-se a sí mateixa és la seva tasca, gairebé com la d’un Sísif en la 
desesperació (Rincón, 2006). 

Es tracta d’un nou llenguatge que és també una forma de coneixement. Com va dir el 
filòsof Nietzsche, 

 
allò a què no es té accés per una experiència viscuda, no es tenen sentits per escoltar-ho. 
Imaginem que es tracti d’un llenguatge nou que parla per primera vegada d’un nou ordre de 
l’experiència. En aquest cas, es produeix un fenomen extremadament simple: no s’escolta res del 
que diu l’autor i es té la il·lusió que allà on no s’escolta res, tampoc no hi ha res (Derrida, 2000: 
24-26). 
 
D’aquí el rebuig, la queixa, davant de la televisió. Calen noves oïdes, i aquí la filosofia 

també pot ajudar-nos. 
 
 
 
4. El paper de la filosofia 
 

La música commou perquè mou. 
JANKÉLÉVITCH 

 
 

En aquests temps de canvi, d’acceleració, de «modernitat líquida», el dramaturg Hugo von 
Hofmannsthal es resignava dient que «els conceptes es desfan a la boca com fongs podrits» 
(Beck, 2003: 9). Com pot reaccionar la filosofia davant d’això? Canviant de conceptes —una 
altra vegada—, o canviant la manera de pensar i d’actuar? 

Arribats a aquest punt llançarem una primera temptativa del que ha de ser per a nosaltres, 
avui, la tasca filosòfica. Creiem —amb Lipman— que ha de ser una cosa tan àmplia i senzilla 
com això: l’exercici d’un pensament rigorós, crític i creatiu (Salazar, 2005: 32). 

Per rigorós entenem que cal assumir unes regles i estar disposats a aplicar-les. Aquestes 
regles podrien ser, per exemple, pensar el que un o una dirà abans de parlar, escoltar la resta de 
persones i respectar els torns d’intervenció, argumentar les afirmacions, rebatre arguments i no 
persones —evitar fal·làcies ad hominem—, evitar la temptació de reduir i simplificar la realitat —
pensar en monismes o dualismes—, anar amb compte de menysprear la importància del 
llenguatge, etcètera. L’important és que les regles estiguin sotmeses sempre als dos punts restants 
de la terna: la crítica i la creativitat. No se’ns ocorre cap altra forma d’establir el «rigor». 

Per pensament crític entenem, per exemple, l’aplicació de l’esperit d’Elías Canetti quan 
deia allò de «hi haurà alguna idea que no mereixi ser pensada de bell nou?» Sotmetre al dubte les 
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nostres conviccions, estar disposats i disposades a canviar d’opinió si se’ns en convenç amb 
bones raons, això és, amb raons cordials... 

Per creatiu, finalment, entenem el fet d’adoptar una actitud que sempre estigui buscant 
noves maneres de pensar i fer les coses. No és la novetat per la novetat —innovar com una 
finalitat en sí mateixa—, sinó que es tracta d’afrontar els problemes des de noves perspectives, 
amb procediments diferents, sempre que això ens serveixi per apropar-nos més a les paus. 

Si això és així, tan filosòfic pot ser Hegel com Benjamin, Sòcrates com Aristòtil, la 
televisió com els llibres, un poema com la Crítica de la Raó Pura. I, el més important, un 
catedràtic o catedràtica de filosofia com un nin o una nina de, posem, sis anys. 

De fet, si una persona experta en filosofia és tot un oceà d’erudició però no és capaç de 
compartir el seu coneixement amb una nina o nin de sis anys, de què li serveix? Millor: de què 
ens serveix? Potser, per obtenir legitimació en els àmbits elitistes i acadèmics —aixecar-se del 
terra estirant-se un mateix—, potser per obtenir un sou, potser per al seu gaudi personal... però 
això no és pas filosofia! No necessitem robots, sinó persones. De què serveix tanta erudició si no 
s’empra per canviar el món, per contribuir a la construcció de les paus? Recordem el testimoni 
definitiu de Borowski, «ells eren estetes i mantenien discussions sobre aparences» mentre «el 
nostre patiment era real». Sòcrates no va escriure; es va dedicar a passejar, parlar, provocar, 
molestar, preguntar, a viure com pensava i pensar com vivia. I el seu objectiu era aconseguir que 
l’atenenc pensés i visqués per si mateix. La filosofia és una manera de viure, no de sobreviure. 

Però això no és suficient. Si la cultura de la pantalla és ja un tret característic de les 
nostres societats, creiem que això també ha de tenir la seva ressonància en la nostra tasca 
filosòfica. I és que de la filosofia s’ha d’esperar alguna cosa millor que la simple proposta 
d’apagar la tele i establir la lectura dels clàssics com a imperatiu. 

Si la imatge s’ha convertit en una nova categoria de pensament i, a més, resulta ser la 
majoritària, llavors la filosofia s’ha de plantejar un repte: fer-se mitjançant la imatge? No; molt 
més radical que això: fer-se des de la imatge. Com fer-ho? Estem preparats i preparades per  a 
pensar això? I per a veure-ho? Per fortuna hi ha persones que ja se n’han encarregat. Fixem-nos 
sobretot en Walter Benjamin i el seu desafiament filosòfic de pensar en imatges. 

Pensar en imatges no significa pensar menys ni pensar pitjor; només pensar d’una manera 
diferent. Els modes d’escriure i pensar de Walter Benjamin no poden dissociar-se, ja que ambdós 
desemboquen —més enllà de l’oposició entre forma i contingut— en un tercer: la imatge, el 
«tercer» element, segons el mateix Benjamin. 

Sigrid Weigel (1999) opina que a les obres del filòsof se les rep des d’una 
compartimentació de disciplines: se les analitza separadament com a discurs filosòfic o com a 
texts de crítica literària; s’ubiquen les seves formulacions des de certes coordenades de tradició, 
enquadraments i paradigmes, passant per alt precisament aquest camp en el qual Benjamin s’ha 
mogut principalment: pensar en imatges. 

No es tracta de substituir els conceptes per imatges, ni de «pensar en imatges» com si 
fossin metàfores o il·lustracions, o fins i tot com a traduccions de problemes que podrien ser 
articulats en conceptes. La imatge no és ni un llenguatge ni un instrument per a comunicar 
conceptes, ni tampoc un mitjà d’expressió utilitari. Ni ha de confondre’s amb la poesia, i no és 
tampoc una qualitat extra del discurs filosòfic, sinó una manera de dur endavant la reflexió 
filosòfica que col·loca fora de joc al propi discurs filosòfic considerat com a metadiscurs (Weigel, 
1999). I és que Benjamin 

 
no tracta discursivament les oposicions tradicionals de les episteme establertes (com aquelles de la 
forma i el contingut, però tampoc de la teoria i de la praxi, de la política i de l’art, del context i el 
text, de l’individu i de la col·lectivitat, etcètera), sinó que en les seves imatges de pensament les 
oposicions es veuen anul·lades —no superades, sinó literalment anul·lades—, en tant que 
assoleixen la seva configuració en aquest tercer element, la imatge (Weigel, 1999: 13). 
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Walter Benjamin va tenir la sensibilitat de fixar-se en allò en què la majoria no repara. Els 
rebuigs, l’arquitectura rural, els objectes senzills, la moda, el més petit i quotidià. Es fixa en els 
detalls del món, en definitiva, perquè en ells s’hi troba el món. Perquè també són «texts» que ens 
expliquen coses sobre la realitat i eliminen les construccions intel·lectuals artificials que 
arrossega el nostre pensament —i el nostre patiment. Per això molts filòsofs no consideren que 
Benjamin fos un filòsof. Va ser un visionari —mai més ben dit— que treballava en una forma 
completament nova del pensament, per exemple, amb la representació de la totalitat en el 
fragment, concretat metòdicament en les formulacions de la visió al·legòrica com a instrument 
cognoscitiu (Weigel, 1999). 

La separació entre el teòric i el pràctic és més artificial del que creiem. Distingir entre el 
que es diu i el que es fa no és tan pertinent com preteníem, ja que dir és fer, precisament per la 
performativitat del llenguatge (Austin, 1982). Tampoc la distinció entre la forma i el contingut, 
entre les finalitats i els mitjans, entre el resultat i el procés no semblen tenir ja tant sentit. Potser 
tinguin un sentit instrumental que facilita l’anàlisi, sí, però en cap cas no suposen una realitat. I la 
imatge aguditza molt més aquestes sospites. 

Per a Benjamin, les imatges no són objecte, sinó medi i matriu de la seva concepció 
teòrica de rebuig de la totalitat (Weigel, 1999). No tractava la imatge com un element més de la 
realitat i que, per tant, es podia, conceptualitzar. El que feia era pensar mitjançant imatges i des 
de les imatges. 

Com tantes persones estan aprenent a fer avui, per cert. No oblidem que les i els més joves 
de les nostres societats s’estan educant abans en l’audiovisual i l’interactiu que en el lletrat i 
l’abstracte. Precisament per això tenen aquesta capacitat de pensar en imatges que moltes 
persones abominen, però que d’altres envegen. Només si la nostra filosofia és capaç d’encaixar 
això podrà ser comunicable, que és el mateix que dir «practicable». 

Ho direm d’una vegada: si el coneixement no és comunicable, no és pas coneixement. 
Cal fer esforços per a empoderar les persones que no tenen profunds coneixements 

filosòfics —tècnics—, però també perquè aquelles persones que sí els tenen sàpiguen adequar el 
seu llenguatge a la resta. Per aconseguir-ho el diàleg és imprescindible, però la imatge també pot 
servir: és, potser, un territori comú, una mediació que permet comunicar-se. El mateix succeeix 
amb l’experiència. Contar històries, narrar, recórrer a tropos —com la metàfora, l’al·legoria, la 
sinècdoque...—, divertir(-se) perquè la comunicació flueixi i, amb ella, el coneixement. 

Però, arribats a aquest punt, ens atrevim a formular una cosa una mica més radical: si el 
coneixement no s’ha generat comunicant-se, tampoc no és coneixement. 

Perquè, ho hem dit, cal fixar-se més en el procés de comunicació que en els seus 
continguts. Sobretot quan aquestes distincions es tornen més borroses que mai. Avui la filosofia 
del soliloqui i del monòleg ja no té sentit —per a la tasca en la qual som immersos aquí. Tan 
important com el que es diu és com es diu. O pot ser que més encara. Pensem si no en aquell 
exercici en una aula de preescolar: es dilueix sucre en un tassó amb aigua tèbia i es pregunta als 
nins i a les nines què ha passat amb el sucre. S’estableixen normes, com ara pensar abans de 
parlar, intervenir ordenadament, escoltar la resta de comentaris i parlar a partir d’ells, etc. No es 
tracta en absolut d’encertar què passa amb el sucre, sinó que es tracta de pensar, escoltar i 
argumentar (Arbonès i d’altres, 2005). Es tracta d’establir un procés de comunicació... filosòfic!, 
això és, rigorós, crític, creatiu —i és aquí on volíem arribar—, participatiu i pacífic. 

No tot és filosofia, però tot pot ser-ho. Creiem que la nostra tasca filosòfica ha de ser 
l’exercici d’un pensament rigorós, crític i creatiu, sí, però que parteixi de l’experiència i es 
realitzi mitjançant un procés comunicacional i pacífic en un context audiovisual. 

Aquesta temptativa només ens serveix de guia, tanmateix, si la destruïm tot seguit i 
l’oblidem. El que volem dir és que... anunciar la recepta per a construir les paus és una cosa buida 
si no s’anuncia fent-les! La resta és ja paper banyat. 

La filosofia... preguntar-li al món quin altre món volia. 
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