
PER QUE FILOSOFIA AL BATXILLERAT?:

Salvi TURKO I TOMAS

Em permetran tots vostes que enceti la meva intervencio amb una re-

ferencia personal. Quan fa algunes setmanes, al bell mig de les discussions

i negotiations sobre el proces de reforma educativa, la Societat Catalana de

FFilosofia decidi organitzar un acte com el d'avui i em proposa de partici-

par-hi, d'antuvi vaig quedar sorpres pel fet que calgues aclarir o, adhuc jus-

ti icar, la presencia de la filosofia en el disseny curricular dels nous batxi-
llerats. La causa del meu astorament es facil d'expressar: per a mi, immers
en la tradicio intellectual que va de Descartes a Kant i, per tant, particep
d'aquell ideal historico-teleologic europeu que aspira estendre al maxim les
cotes de coneixement i d'autonomia de la persona, i que crec formar part
d'un estat democratic que vol tenir ciutadans i no mers subdits, cs a dir,
un estat que vol tenir homes educats segons els principis rectors d'aquell
ideal que inspira els propis fonaments ctico-juridics de l'estat, -per a mi,
dic- la pregunta Per que filosofia al batxillerat? se'rn converti mentalment
en Per que )I-lustracio al batxillerat?, 4o es, Per que 11-lustracio en el precis
moment educatiu que es forma el ciutadd? Comprendran vostes la meva sor-
presa: sera possible que en la nostra societat pogues questionar-se d'alguna
manera la necessitat d'una il-lustracio per als alumnes dels darrers cursos
d'ensenyament mitja?, sera tan sots pensable que, simultaniament al clam
del nostres politics en favor d'Europa, poguessim dubtar de les exigencies
il•lustrades d'aclariment rational que recolzen el projecte de la humanitat
europea?

Aquest text reprodueix la ponencia Ilegida en I'acte organitzat per la Socictat Catalana

de Filosofia sobre el paper de la filosofia al Batxillerat, que tingue floc I'll de mare de 1991
a I'Aula Magna de la Facultat d'Econ6migues de Ia Universitat de Barcelona.
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Convindran vostes amb mi que hi ha prou elements en l'atmosfera in-
tel-lectual de la nostra epoca com per pensar que aquestes inquietuds no
son tan hiperboliques com semblen . No vull creure , pero, que en l'anim
de cap agent social existeixi la voluntat de negar una extensio generalitzada
dels estris racional - formatius necessaris per a aconseguir un ciutada il-lus-
trat. I, com que no ho vull creure , he de suposar que la pregunta Per que
filosofia al batxillerat ? no es formula perque hi hagi un questionament de
l'ideal 11-lustrat a casa nostra , sino que es tracta de quelcom menys grew: la
pregunta i 1'acte que aqui realitzem mostrarien sots una certa manca de sen-
sibilitat social pet que fa a la importancia de la filosofia en la formacio dels
nostres joves . Si es aixi , ja hem guanyat molt en el plantejament de la ques-
tio, puix com a minim tots acordarern en dues tesis:

1.- El sistema educatiu d'un estat democratic no sots ha de procurar
1'alfabetitzaci6 o la transmissio de tecniques especialitzades, sino
que ha d'afavorir aquell moment racional-reflexiu en que l'alumne
es capac de descobrir i criticar els suposits mateixos de la tradicio
rebuda, es a dir, d ' assolir l'autonomia de pensar per si matcix.

2.- Aquesta tasca reflexiva no sots es competencia de certes minories
socials, ni tampoc una tematica d'exclusiva especialitzacio univer-
sitaria, sino que es un imperatiu per a tot futur ciutada -natu-
ralment, en el grau d'iniciacio que calgui-.

Aquests dos suposits , que tots -en la mesura que assumim els ideals
il-lustrats- acceptem , constitueixen un bon fit conductor per abordar la
questio.

La pregunta proposada interroga sobre el perque. El perque es alto que
dona rao, el fonament. En tot terra la pregunta pet fonament obre una plu-
ralitat de sentits possibles de la fonamentacio. Entre aquests sentits, 1'avui
dominant de la mera utilitat social quc fa de la cosa un objecte d'us i con-
sum, ni es I'unic ni tan sots el privilegiat en la nostra tradicio intellectual:
at cap i a la fi, ides de quina pretesa cientificitat pot hom dictaminar alto
que es socialment convenient en un estat democratic sense tenir en compte
les propies exigencies etico-racionals que possibiliten aquest estat? Es rues,
des de Kant sabem que alto que tc dignitat per si mateix cal realitzar-ho
amb independencia de qualsevol consideracio subjectivo-pragmatica-sem-
pre hipote'tica i, per tant, secundaria-. Consequentment, la resposta a la
nostra pregunta no ha d'apuntar necessariament a mers calculs sociologi-
co-estadistics de convinenca, de moda o de consum, sino que es tracta mes
aviat de cercar les raons que, des de la cosa mateixa, la fan necessaria per
a realitzar l'ideal d'una il•lustracio generalitzada de la societat.

La cosa mateixa es aqui la filosofia. Aixi, la pregunta Per que filosofia?
vol dir: per quina rao la filosofia es exigible en la formacio d'un ciutada
autonom? Com a minim per tres motius:

1.- La participacio activa en la vida d'una comunitat comporta el co-
neixement i dornini dels elements que han configurat essencial-
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meat la seva cultura. Que Plat() Aristotil, Tomas d'Aquino, Des-
cartes, Hume , Kant, Hegel o Marx son fites permanents de la nos-
tra historia , sense les quals dificilment pot entendre ' s la situacio
present, ningu no ho pot discutir seriosament . Per tant, una
aproximacio a aquests pensadors , per inicial i global que sigui, es
de tot punt imprescindible en la formacio de l'individu.

Ara be, aquesta rao cultural , essent com es important, no es
encara decisiva ni exclusiva de la nostra materia: motius semblants
podrien argumentar - se pel que fa a la historia , a ]a literatura o a
fart.

2.- Una societat il-lustrada que vulgui trobar - se a 1'alcada de les fi-
nalitats rational - reflexives fixadcs a Europa des dels dialegs pla-
tonics, no pot acontentar -se amb una mera transmissio dels sa-
bers constituits (matematica , fisica , quimica, psicologia , econo-
mia, linguistica , etc.), sing que ha d'intentar apropar-se al proces
constituent en clue el pensament , arrelat en determinats interessos
i objectius del mon de la vida, dona sentit a les objectivitats cien-
tifico-teoriques que construcix. Doncs be, si alguna cosa mostra
la filosofia es justament el moment constituent dc la racionalitat:
el dinamisme pel qual 1 ' esser huma ordena la realitat i respon de
diverses maneres a la problematicitat del mon. Les questions d'e-
pistemologia, metafisica o etica que envolten i possibiliten histo-
ricament els procediments de recerca cientifico-positiva son jus-
tament les que connecten 1'abstracci6 tecnico-operativa de la cien-
cia especialitzada amb el mon huma de 1'existencia quotidiana i,
per tant, sense un cert coneixement d'aquesta tematica filosofica
dificilment pot fer-se intelligible per al ciutada el sentit ultim
d'una cientificitat que no es redueix mai -almenys en el millor de
la nostra tradiciO- a simple calcul i domini tecnologic de 1'entorn.

Des d ' aquesta optica, la filosofia es distingeix radicalment de
les altres disciplines del curriculum academic i situa 1'alumne da-
vant matcix d'a116 que es 1'activitat essential de 1'home: un legein
que, en intcntar articular ordenadament Cl mon, s'obre a un di-
narnisme historico - teleologic de dialeg intersubjectiu ininterrom-
put, 46 es, de racionalitat.

3.- Precisament perque la filosofia mostra el vessant constituent que
s'amaga rota tota teoria ja construida , es el lloc critic per excel-len-
cia. La deconstruccio a que ]a filosofia sotmet tota sistematitza-
cio doctrinal , en vincular - la al rerafons historico - vital de sentit
quc la soste , es garantia de llibertat i d'autonomia enfront de qual-
sevulla dogtnatitzacio ideologica : sigui la d'una supersticio que
vol sostreure ' s a tot intent d'analisi, sigui la d ' una cientificitat que
no vol reconeixer els limits del seu propi discurs.

Aquest vessant critico - regulador dc l'activitat filosofica li dona
encara mes dignitat pel que fa al projecte d'il-lustracio general,
puix que el ciutada o assoleix la majoria d'edat que li permet jut-
jar criticament sobre tota questio publica, o esdeve membre d'una
massa demagogicament dirigida . Es mes, en aquest darrer sentit,
el manteniment i extensio del dialeg filosofic es la millor garantia

9



per al mateix estat democratic enfront de les tendencies, sempre
presents, a convertir el consens social o l'opinio publica en ins-
trument d'una politica entesa com a simple maquinaria d'adqui-
sicio i conservacio del poder.

Pel seu paper cultural , constituent- racional i critic, la filosofia es, doncs,
part essential de tot projecte general d'il • lustracio . Ara be, aqui no sols pre-
guntem Per que filosofia?, sing mes especificament Per que filosofia al bat-
xillerat ?, la qual coca vol dir: els motius esmentats sobre la necessitat de la
filosofia en la formacio del ciutada, son aplicables al moment final del cur-
riculum escolar en 1'ensenyament mitja?, 1es el batxillerat el moment opor-
tu per a la 1ntroducci6 do la tematica filosofica? Aqui les raons sobre les
que interroga el perque ja no es refereixen tant a la cosa mateixa com al
seu destinatari : des 1'alumne de disset o divuit anys receptor apropiat d'una
iniciacio filosofica? Aquest apropiat pot entendre ' s de dues maneres: quant
a ]a planificacio general de I'educacio , i pel que fa al moment de desenvo-
lupament espiritual en clue es troba l'alumne.

A la llei dc reforma del sistema educatiu , els dos anys de batxillerat apa-
reixen com a fase terminal de 1'ensenyament secundari i, per tant , quan !'a-
lumne ja ha efectuat les propedeutiques a les diferents arees cientifiques i
humanistiques . D'altra Banda , la pluralitat d'opcions dels nous batxillerats
i la propia 1ntenci6 del legislador tan previsible un acces majoritari de la
poblacio -potser entorn d'un 80°4,- a aquests nivells docents . Es donen,
doncs, les dues conditions optimes per a l'ensenyament de la filosofia en
la linia d'aquell ideal i1 • lustrat:

1.- Un coneixement introductori i sufficient de les disciplines teori-
ques basiqucs quc permeti un apropament reeixit al grau d'abs-
traccio requerit per la nostra materia.

2.- La concepcio d'aquest title educatiu com a moment final de la
formacio per a ]a major part de 1'alumnat, es a dir, dels ciutadans
que en breu hauran d'incorporar-se activament a les tasques co-
munitaries.

En relacio al desplegament de la personalitat de 1'alumne, tant els estu-
dis de psicologia evolutiva com la practica professional de I'ensenyament,
mostren l'adequacio del moment. Es 1'edat dels interessos especulatius i abs-
tracter, de la problematitzacio racional -i no sols emotiva- del sentit del
mon i de 1'existencia, i del sorgiment de la consciencia critica i de la plena
autonomia personals, es a dir, es just 1'edat en que !es motivations subjec-
tives coincideixen al maxim amb la dimensio critico-constituent inherent a
la nostra disciplina. Mes encara, just perque la curiositat intellectual del
Jove batxiller depassa els limits de les especialitats cientifiques i s'obre a un
questionament general de tot !'ambit teorico-practic, !'apropament a la tas-
ca critico- universal de la filosofia subministra un llegat reflexiu que, en qua!-
sevulla especialitat universitaria posterior, fara d'imprescind ible contrapes
a una positivitat discipliner que oblida sovint les seves arrels epistemonto-
lbgiques. Serveixi, en aquest respecte, corn a testimoni sobradarnent auto-
ritzat el de W. Heisenberg:
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-AquclIa objeccio m'inquieta profundanunt. Vail, teener quc per
aquell imaginari microscopi hom pogucs obscrvar les nanses i els gan-
xos dell atoms quc hi havia en el meu manual de fisica. Aixi em vaig
veure obligat a reflexionar sobre la contradiccio implicada en aquell
experiment ideal, tot aplicant les concepcions basiques de la filosofia
grega. En tal situacio , em fou del maxim ajut l'aptitud per a la me-
ditacio dels principis que l'escola secundaria em proporciona, no con-
tentant-me amb solucions aparents o a mitges . I no em resulta menys
util el coneixement de la filosofia natural grega que aleshores havia
adquirit, encara que no fos extremadament profund.,,

(W. Heisenberg, La imatge do la natura en la fisica actual).

Aixi doncs, tant per 1'esquema curricular de la reforma educativa com
per la situacio espiritual de l'alumne, el batxillerat es un temps especial-
ment oportu per al desvctllamcnt dels temes critico-constituents propis de
la filosofia. Desvetllament que despres , segons les orientacions i disposi-
cions personals, pods seguir acompanyant la vida del ciutada, si no com
a especialista i erudit , si al menys com a membre d'una comunitat il-lustra-
da interessada en tot el que afecta a l'us public de la rao.

En suma, raons de cultura l dc racionalitat critical de maduracio de la
persona, de sistema educatiu i de formacio general del ciutada en un estat
democratic fonarnenten , sense cl menor dubte , la presencia de la filosofia
en el batxillcrat , a menys quc... A menys que tots aquests ideals 11-lustrats,
que han presidit sempre el desenvolupament historic europeu, es conside-
rin ara somnis que cal oblidar en nom d' un pragmatisme unidimensional
abocat a la barbarie per mancar - li aquella rememoracio reflexiva que, des
de Plato, ens caracteritza . Corn que vull creure que ni vostes , ni les auto-
ritats educatives de casa nostra , ni les de l'estat cspanyol, desitgen aquesta
barbaric de I'oblit, tots convindrem en afirmar I'insubstituible paper de la
filosofia al batxillerat.
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