
 
 

 
Què dimonis és això de la filosofia? 

 

 Així mateix m’ho han preguntat 
coneguts mes, i un va afegir: “Quim, exposa-
m’ho de manera clara, la filosofia és molt 
espessa i a vegades no entenc els teus 
escrits”. Som-hi doncs. Sobrepassa les 
definicions, però d’entrada la filosofia és filla 
de la curiositat. En la vida tots pensem de 
manera natural i espontània. Afegim-hi: és 
pensar per un mateix i adquirir criteri propi 
davant del món i la vida. Però necessitem 

fonamentar-ho sòlidament segons els camins oberts pels gegants com Sòcrates, Plató, 
Aristòtil, Descartes, Hume, Rousseau, Kant, Marx, Freud, Nietzche, Heidegger, etc. El seu 
coneixement ajuda també a entendre els canvis del món i del viure actual. Més encara: 
demana esforç i estudis, lectures i mètode. Cal tenir present que la filosofia no és una ciència 
experimental. És un saber que reflexiona a fons i recorre a les demostracions argumentatives. 
És un saber que examina els altres sabers humans com el saber ordinari, les especialitats 
científiques, totes les creences, entre elles les religions, etc. Ara bé, no és una especialitat com 
ho és la física, la química, la sociologia o l’economia, sinó que la seva dimensió intenta 
englobar tota l’existència humana i del món. És una fusió de Vida i Raó. Certament podem 
raonar bé sense filosofar (les ciències ho han de fer) i també podem viure sense filosofar (en la 
ignorància o cegats per una passió), tanmateix sense filosofar no podem de cap manera pensar 
la nostra vida en el seu sentit íntegre ni obrir el nostre pensament al misteri. El biòleg, el físic, 
posem per cas, sabran molt del món orgànic o físic de la natura, però mai ens podran indicar 
com s’ha de viure ni quin sentit té la vida. Per tot plegat ens cal premeditar ordenadament 
sobre el que sabem, com vivim, el que volem i el perquè. No hi ha cap especialitat científica 
que ho faci globalment com ho fa la filosofia. L’art, la política, la religió? Són temes molt 
fascinants, però igualment demanen una serena deliberació i qüestionament. 

Quin és el camí per entrar en la filosofia? Agafar la tradició occidental que és la nostra (també a 
l’orient hi ha tresors). Curt i ras: filosofar és utilitzar com cal la raó que és universal al servei de 
la vida humana bona, una curiositat admirativa per captar la totalitat del món, en canvi les 
ciències agafen només un tros de la realitat, s’especialitzen en una àrea del coneixement 
seguint l’observació i la prova experimental, no així la filosofia que recorre als bons arguments 
demostratius. En la seva reflexibilitat cavil·ladora, l’esperit. la raó retorna i s’autocritica a si 
mateixa i delibera sobre la història i la humanitat sencera. Ho fa creant nous conceptes o 
revisant-los amb coherència, elabora tesis, sovint sistemes, i, sobretot, s’interroga 
constantment, es replanteja les preguntes, és més important plantejar bé una bona pregunta 
que no pas donar una bona resposta a una pregunta mal formulada. Les respostes poden ser 
múltiples i canviants com la vida mateixa. La filosofia és bàsicament també sotmetre a crítica 
les enganyoses il·lusions, desfer prejudicis enquistats, desemmascarar ideologies seductores 
que inflen la visió de la realitat en “ismes” (teocràcies, marxismes, feixismes, economicismes, 
masclismes, racisme, cientificisme, consumisme ...). Tota filosofia, com diu Comte-Sponville, és  



 
 
 

una lluita que no para de burxar, qüestionar, dubtar, replantejar-se les coses, no donar res per 
suposat. Tensió intel·lectual. 

  Quins són els enemics de la filosofia? La ignorància, les supersticions, el 
fanatismes de tota mena i els dogmatismes, també la indiferència, el passotisme i la manca 
d’esperit crític. 

  Quins són els grans aliats i amics de la filosofia? Les ciències reconegudes, des 
de la matemàtica i la lògica, passant per les experimentals fins a les ciències humanes com la 
història, la psicologia, l’antropologia, l’economia, etc. 

 Quins és el seu objectiu o camp d’estudi? Tractar d’entendre el ser humà, la vida, el 
món, la societat en la seva arrel i totalitat, la qual cosa és una aspiració, mai s’assoleix, per 
això, filo (amor) sofia (saber) és amor al saber. 

 Quin és el seu objectiu o finalitat? La saviesa, conèixer l’inesgotable realitat i assolir la 
felicitat, saber viure i sentir, gaudir i estimar el regal de l’existència, per això la finalitat de la 
filosofia, ja des dels clàssics grecs, és la vida bona, feliç, serena, espiritualment rica en plenitud. 
Kant ho resumia així: què puc saber? Què haig de fer? Què puc esperar? Què és l’home? O 
sigui, assolir una vida més humana i digna, més lúcida, assenyada, creadora i lliure ..., sense 
falses il·lusions ni mentides. Pensar millor per viure millor amb el benentès que mai assolim la 
saviesa completa. És entreveure un horitzó que sempre s’està allunyant.  

 Temes que toca? Molts d’ells recurrents com és ara la justícia i l’ètica, el bé i el misteri 
del mal, sobre  si Déu existeix o no existeix, possibilitats de vida després de la mort del cos, 
relació entre la ment i el cervell, la llibertat i el seu abast, què és el temps i l’eternitat, el 
coneixement i els seus límits, naturalesa dels valors, si la vida té un sentit o és absurda, si 
l’univers és resultat d’un disseny intel·ligent o producte de l’atzar, com controlar el poder i els 
seus excessos, com entendre el bon viure i la felicitat ..., en fi, les preguntes de la vida: d’on 
venim i on anem i que no poden contestar-se amb una verificació científica. Si pregunto per la 
composició de la sang recorro a la bioquímica, però si m’interrogo sobre el significat del mal 
moral o el sentit del sofriment vaig a la reflexió filosòfica. 
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