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2n BAT       INS Guissona, setembre 2016 

        Hª de la Filosofia, Raimon Pàez Blanch 

 

SELECCIÓ DE TEXTOS A COMENTAR: “Què és la filosofia?” 
 
(1) <<Un dels senyals d’identitat de la naturalesa humana és que situa als homes davant de problemes 

que són massa difícils per a ells, sense que els resti l’opció de deixar-los sense abordar a causa de la 

seva dificultat. Aquesta provocació de l’ésser humà per part de l’inaccessible, que és a la vegada allò 

no-dominable, ha deixat des dels inicis de la filosofia europea una empremta inoblidable; o millor: 

potser la pròpia filosofia sigui, en el més ampli sentit, aquesta empremta>>1. 

           P. Sloterdijk, 1999 

 

 (2)  <<I per què han de fracassar necessàriament aquest tipus d’introduccions habituals a la filosofia, 

que acabem de caracteritzar? Perquè pel seu propi plantejament descansen en una equivocació bàsica. 

El plantejament parteix del supòsit que nosaltres, que hem de ser introduïts a la filosofia, en un 

principi estem situats fora de la filosofia, i que la filosofia mateixa és un àmbit respecte al que 

haguéssim d’emprendre el camí per a introduir-nos-hi. 

 Però no estem en absolut fora de la filosofia, i això no pas perquè comptem ja amb certs coneixements 

de filosofia. Encara que no sapiguem res de filosofia, estem ja en la filosofia, perquè la filosofia està 

en nosaltres i ens pertany i, per cert, en el sentit que ja sempre filosofem. Àdhuc filosofem quan no en 

tenim ni idea de fer-ho, àdhuc quan <<no fem>> filosofia. No és que filosofem en aquest moment i 

aquell, sinó que filosofem constantment i necessàriament en tant que existim com a homes. Existir 

com homes, ser-hi (ser aquí) com a homes, da sein com a homes, significa filosofar. L’animal no pot 

filosofar. Déu no necessita filosofar. Un Déu que filosofés no seria Déu perquè l’essència de la 

filosofia consisteix en ser una possibilitat finita d’un ens finit. 

 Ser-home significa ja filosofar. L’existència humana, el ser-hi humà, el Dasein humà, està ja com a tal 

en la filosofia, però per essència, no en ocasions sí i en ocasions no, o unes vegades sí i altres no. Però 

perquè el ser-home té diverses possibilitats, múltiples nivells i graus de lucidesa, pot l’home estar en la 

filosofia de formes diverses. Corresponentment, la filosofia pot romandre oculta com a tal, o anunciar-

se en el mite, en la religió, en la poesia, en les ciències, sense ser reconeguda com a filosofia. Però 

com que la filosofia com a tal pot desenvolupar-se també de forma expressa i pròpia, sembla com si 

aquells que no s’impliquen en el filosofar explícit estiguessin fora de la filosofia>>2. 

          M. Heidegger, 1928-29 

                                                
1 Peter Sloterdijk, Normas para el parque humano, Biblioteca de Ensayo, Ed. Siruela, Madrid, 2000; pàg. 73.  
La traducció al català és meva. 
2 M. Heidegger, Introducción a la filosofia, (curs Freiburg 1928-29), Ed. Frónesis / Càtedra, Universitat de València, 
Madrid, 2001; pàgs. 18-19. La traducció al català és meva. 
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 (3)  <<”Filosofia” és un mot que ha estat emprat de moltes maneres, algunes de més abast, d’altres 

més limitades. Jo proposo d’emprar-la en un sentit molt ampli, que tot seguit explicaré. 

 La filosofia, tal com jo utilitzaré el mot, és quelcom d’intermedi entre la teologia i la ciència. Igual 

que la teologia, consisteix en especulacions sobre matèries en relació a les quals encara no ha estat 

possible d’atènyer un coneixement definit; però, tal com la ciència, apel·la a la raó humana i no a 

l’autoritat, tant la tradicional com la de la revelació. Tots els coneixements definits –així ho pretenc jo- 

pertanyen a la ciència; tots els dogmes, quant a allò que ultrapassa les possibilitats del coneixement 

definit, pertanyen a la teologia. Però, entre la teologia i la ciència, existeix una terra de ningú, 

exposada als atacs de tots dos bàndols: aquesta terra de ningú és la filosofia. La ciència és incapaç de 

donar resposta a la majoria de les qüestions que més interessen les mentalitats especulatives; alhora, 

les respostes confiades dels filòsofs no semblen ja tan convincents com semblaven en el passat. És que 

el món està dividit, doncs, en ment i matèria? I si és així, què és la ment i què és la matèria? Podem dir 

que la ment és sotmesa a la matèria? O bé posseeix un poder independent? És que l’univers té una 

unitat i una finalitat? Evoluciona cap a algun objectiu? Existeixen realment lleis de la natura o bé 

creiem en elles únicament pel nostre amor innat a l’ordre?  L’home, és allò que creu l’astrònom: una 

petita pila de carboni impur i d’aigua que es debat en la impotència damunt un planeta petit i 

insignificant? O bé és allò que creia Hamlet? O potser totes dues coses alhora? Existeix un mode de 

vida noble i un altre de vulgar, o bé són tots dos igualment fútils? Si existeix un mode de vida noble, 

en què consisteix i com hi podem arribar? Perquè el bé pugui ésser avaluat, ha d’ésser etern o bé val la 

pena de cercar-lo encara que l’univers avanci inexorablement cap a la mort? Existeix realment la 

saviesa, o bé allò que considerem com a tal és, únicament, el darrer refinament de la follia? Cap 

d’aquestes preguntes no pot ésser contestada en la quietud del laboratori. Les diverses teologies s’han 

dedicat a cercar respostes massa definides; i és aquesta concreció allò que les fa veure amb 

desconfiança per part de les mentalitats modernes. L’estudi de totes aquestes qüestions –si no llur 

resposta- és l’afer propi de la filosofia.>>3 

           B. Russell, 1961 

 

(4)  <<El món manifest és, d’entrada, el problema de la filosofia. Ordinàriament es diu que la primera 

filosofia interroga sobre l’arjé, en el sentit del component fonamental que, gràcies a la seva possibilitat 

de variació, de moure’s en un cert sentit, es diferencia per constituir el tot ordenat que anomenem 

món. Sostenir aquesta tesi equival a parlar de coses manifestes, però no del món manifest, del món que 

es mostra. Allò que caracteritza en els seus inicis a la filosofia es precisament el fet de formular el seu 

interrogant davant del prodigiós fet originari de la manifestitat4 del món.  

                                                
3 Bertrand Russell, Història social de la filosofia, Edicions 62, Barcelona, 1ª edició, 1967; pàgs. 7-8 
4 Manifestitat del món, en el sentit “que el món es manifesti” (enlloc de no manifestar-se).  
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 (...) En el mite no hi ha admiració, el mite no es meravella davant de res. Ho sap tot per endavant. El 

meravellar-se és característic de la filosofia, no el meravellar-se davant les realitats individuals, sinó 

davant d’aquesta realitat originària. Aquesta claredat és la claredat que concerneix al fet que les coses 

estiguin ací, que les realitats manifestes estiguin en el món davant dels ulls. També la filosofia, que vol 

desvelar-les en la seva estructura i en el seu ser ens, ha d’interessar-se sempre per aquestes realitats 

com a tals. Desvelar les coses en la seva estructura, en la seva qualitat d’ens, és un problema 

fonamentalment diferent de tot el que fa el mite. El mite dista a mil llegües de suposar que es pugui 

justificar quelcom, explicar quelcom, respondre a la pregunta <<per què?>>, si no és amb contes. Però 

què significa explicar contes? Quina és la resposta? El que és, és perquè ja era. El mite no va més 

enllà. Hi havia una vegada dos amics que van sortir a caçar, i en aquesta ocasió esdevingué quelcom 

important, diguem que van tornar amb el foc... En això consisteix l’explicació mítica. 

 La filosofia ha de trobar una manera completament diferent de respondre.>>5 

          Jan Patočka, 1972-74 

 

(5)  <<Epicur a Meneceu, salut.  

 Que ningú, mentre és jove, no vacil·li a filosofar, ni essent ja vell, de filosofar no es cansi. Car per 

assolir la salut de l’ànima, mai no s’és ni massa vell ni massa jove.  

 Aquell que diu que encara no li ha arribat l’hora, o que ja li ha passat l’edat, és com si digués que per  

felicitat no ha arribat encara el moment, o bé que ja li ha fugit. Que filosofin, per tant, el jove i el vell; 

l’un perquè tot envellint es mantingui jove de felicitat gràcies als records passats; l’altre perquè pugui 

ésser jove i vell alhora per la seva impertorbabilitat enfront de l’esdevenidor. Ens cal meditar, doncs, 

sobre les coses que ens reporten felicitat, car si la posseïm, ja ho tenim tot, i si ens manca, fem tots els 

possibles per posseir-la>>6.      

                  Epicur, s. IV-III a.C. 

 

(5)   <<I, entre les ciències, pensem que és més Saviesa la que s’escull per si mateixa i per saber, que 

la que es busca a causa dels seus resultats, i que la destinada a manar és més Saviesa que la 

subordinada. Car el savi no ha de rebre ordres, sinó donar-les, i no és ell qui ha d’obeir a l’altre, sinó 

que ha d’obeir-lo a ell el menys savi. Tals són, per la seva qualitat i número, les idees que tenim sobre 

la Saviesa i dels savis. I d’aquestes, el saber-ho tot pertany necessàriament al que posseeix  en grau 

suprem la Ciència universal (car aquest coneix d’alguna manera tot allò subjecte a ella). I, 

generalment, el coneixement més difícil pels homes és el de les coses més universals (car són les més 

allunyades dels sentits). Per altra banda, les ciències són més exactes com més directament s’ocupen 

dels primers principis (car les que es basen en menys principis són més exactes que les que 

                                                
5 Jan Patočka, Platón y Europa, Ed. Península, Barcelona, 1991 –la traducció al català és meva- ;pàg. 59-60. 
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procedeixen per addició; l’Aritmètica, per exemple, és més exacta que la Geometria). A més, la 

ciència que considera les causes és també més capaç d’ensenyar (car ensenyen vertaderament els que 

diuen les causes sobre cada cosa). I el conèixer i el saber buscats per si mateixos es donen 

principalment en la ciència que versa sobre el més escible7 (car aquell que escull el saber pel saber 

preferirà a qualsevol altra la ciència més ciència, i aquesta és la que versa sobre allò més escible). I 

allò més escible són els primers principis i les causes  (car mitjançant ells i a partir d’ells es coneixen 

les altres coses, no ells a través del que els hi està subjecte). I és la més digna de manar entre les 

ciències, i superior a la subordinada, la que coneix el fi pel que ha de fer-se cada cosa. I aquest fi és el 

bé de cadascuna, i, en definitiva, el bé suprem de la naturalesa sencera>>8. 

           Aristòtil, s. IV a.C 

 

 

(6)   “El discurs filosòfic s’origina per tant en una elecció de vida i una opció existencial, i no a la 

inversa. [...], aquesta decisió i aquesta elecció no es fan mai en la soledat: mai hi ha ni filosofia ni 

filòsofs fora d’un grup, d’una comunitat, en una paraula, d’una <<escola>> filosòfica, i, precisament, 

aquesta última correspon llavors sobretot a l’elecció de certa manera de viure, a certa elecció de vida, a 

certa opció existencial, que exigeix de l’individu un canvi total de vida, una conversió de tot l’ésser, i, 

per últim, cert desig de ser i de viure de certa manera. Aquesta opció existencial implica a la vegada 

una visió del món, i la tasca del discurs filosòfic serà revelar i justificar racionalment tant aquesta 

opció existencial com aquesta representació del món. El discurs filosòfic teòric neix, doncs, d’aquesta 

inicial opció existencial i condueix de nou a ella en la mesura que, per la seva força lògica i 

persuasiva, per l’acció que pretén exercir sobre l’interlocutor, incita a mestres i deixebles a viure 

realment de conformitat amb la seva elecció inicial, o bé és d’alguna manera l’aplicació d’un cert ideal 

de vida. 

 Vull dir, doncs, que el discurs filosòfic ha de ser comprès en la perspectiva del mode de vida del que 

és a la vegada mitjà i expressió i, en conseqüència, que la filosofia és en efecte, abans de tot, una 

manera de viure, però que es vincula estretament amb el discurs filosòfic”.  

 

 “Què és la filosofia antiga?”, Pierre Hadot9 

 

                                                                                                                                                                
6 Epicur, Carta a Meneceu; extret d’Epicur, Cartes, Editorial Bernat Metge, Barcelona 1975; pàg. 132. 
7 Escible és allò susceptible de ser sabut. 
8 Aristòtil, Metafísica, 982a-982b. 
9 M. Onfray, Antimanual de filosofía, Edaf Ensayo, 2005, pàg. 29. 


