
ON UBICAR L'ENSENYAMENT DE LA FILOSOFIA

(RETORN AL <<CONFLICTE DE LES FACULTATS»)'-

Victor Gl)mF7-PIN

Ens trobem en una entitat (Institut d'Estudis Catalans) clue cticarna la
projeccio i l'ambicio cultural d'aquest pais i em disposo a parlar de la
matcria que dona nom a la Socictat Filial (Societat Catalana dc Filosofia)
que m'ha convidat.

Parlare, doncs, de flosofia en la meva condicio de professor universita-
ri i parlarc referint-me en primer lloc a la institucio mateixa en la qual la fi-
losofia es avui prioritariament ensenyada. Per abordar el terra que anuncia
el titol de la meva confercncia (On ubicar l'ensenyament de la Filosofia)
em referirc abans que res a la Universitat:

La Universitat es un lloc de mediatitzacio del saber, de tot el saber, un
lloc on el saber troba justificacio racional i at matcix temps cs inscrit i con-
signat.

La Universitat es tanmateix una mena de -tribunal,, do la rao, lloc on
els judicis son sotmesos a criteris de concordancia exclusivament amb alto
q.ue dona suport a la rao mateixa. En teoria almenys, la Universitat no do-
na legitimitat a les meres creences, i en consequencia no concedeix legiti-
mitat a les conviccions legitimades tan sols per la seva conformitat amb
mcres crecnccs.1

Per dir-ho de manera inequivoca: la Universitat no to (o no hauria de
tenir) com a funcio donar suport a les coses mitjancant una remissio a quel-
cotn que seria inquestionable pcl fet de trobar-se mes enlla de tota rao, pel
fet de ser transcendent a la rao. L'unic d'inquestionable que la Universitat
pot acceptar cs en tot cas el conjunt de determinacions quc serien inques-
tionables pcl fet que donar rao cs remetre a elles. En aquest sentit serien
inquestionables les categories d'Aristotil, les quals no tenen mes funcio
quc aquesta de donar rao.

Llicd inaugural del curs 1996/97, impartida el 9 de desembre do 1996 a la seu de la
Socictat Catalana de Filosofia.

1. Fins i tot en el cas de les tradicions religioses l'ensenvament universitari ha de tendir a
una presentacid neutra, prescntacio de la rcligio en tant quc una de les manifestacions de l'es-
perit, una do Ics manifestacions de la cultura.
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Aixf doncs, funci6 de la Universitat cs donar comptc o donar rao ;Ls
aixo absolutament evident? Tot depen del que s'entengui per 1'expressi6
donar compte o donar rao. Si 1'express16 s'enten radicalment, aleshores, no
es pas evident que la cicncia, en el sentit que avui to aquesta paraula, tingui
com a objetiu central el donar compte o donar rah. Es usual assenyalar que
la ciencia es redueix sovint a un cumul de procediments descriptius, com-
putatius i previsors. En aquest sentit la Univcrsitat (que per molts es troba
paradigmaticament concretitzada en Ies facultats cientffiques) deixaria de
constituir un lloc de la rao.

Son molts els que veuen en la cicncia mes aviat una via de canalitzaci6
que d'alliberament de l'esperit. Aquesta concepcio es va posar inclusiva-
ment de manifest amb motiu de la batalla dialcetica que va tenir floc fa dos
o tres anys en defensa de la filosofia, que es considerava amena4ada per la
reforma del batxillerat. Fins i tot es va arribar a utilitzar com argument el
pretes acaparament de les energies espirituals per part de l'educacio cienti-
fica i tecnologica, incitant-nos a una reivindicaci6 general dels cstudis hu-
manfstics, identificats a una mena de caliu de 1'esperit critic en les nostres
societats. El fet de denunciar el caracter abusiu d'aquesta oposicio, el fet de
considcrar que es tracta d'un prejudici (si es parla seriosament: en quina
cosa els estudis de Iletres serien a priori mes alligonadors per l'esperit critic
que els de cicncics?), no impedcix que ens demancm per les raons que 1'ex-
pliqucn i que es remunten almenys al newtonia hypothesis non fingo en cl
qual s'erigeix com a suport teorctic exclusiu de la ciencia alto que Newton
anomena «filosofia experimental- en la qual, escriu, '<s'extreucn proposi-
ciones dels fenomens i a continuaci6 aquestes son generalitzades per in-
ducci6,,.

Segons aquesta filosofia, si sabem com cau un cos es oci6s demanar-se
perque cau...

Aleshores, 1'evocada tasca que consisteix en computaci6, descripci6,
generalitzacio per inducci6 i previsi6 seria el model unic de cientificitat, en
comparaci6 al qual quedaria corn una mena d'espiritualitat adolescent la fi-
losofia en cl scntit legitim del termc: aquesta filosofia que, en expresio de
Leibniz, <cherche toujours la raison aquesta rao sense la qual Kant (tan
newtonia per altra part) negava el dret a dir 'tot cos es pesat- malgrat quc
la gravetat fos constatada arreu.

,,Ens es suficient (escriu Newton) elfet ue les Ilcis de la gravetat expli-
quin els fenomens dels cossos celestials i els fenomens del mar-. Pero, expli-
quen realment? Com Rene Thom ha assenyalat en molts hoes: descriure
no es pas explicar: una cicncia que cornputa, descriu i prcvcu no es pas una
ciencia que explica.

Trencament (amb el hypothesis non fingo) doncs, entre cicncia i filoso-
fia, o minor dit: trcncamcnt entre la filosofia experimental i la filosofia sen-
se apel-latiu, la filosofia que rcspon a la caracteritzaci6 de la condici6 hu-
mana en les primeres paraules de ]a Metafisica d'Aristotil: els humans
(anthropoi) per disposicio genuina (fusci) tenon tendencia (oregontai) al sa-
ber.

Dons be: alguna cosa ha comencat a canviar en aquest panorama i el
que cs mes important: ha comencat a canviar a partir del treball mateix dels
cientffics.
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Retorn al Conflicte de les facultats.

La Filosofia es troba avui ,encasellada- en Ics facultats literaries. Pero
aquesta ubicacio no deixa de ser problernatica des del moment que refle-
xionem sobre l'esscncia de la filosofia (sobre la seva funcid tant en la socie-
tat global com en aquest mirall privilegiat de la societat global que cs la
Universitat). D'altra banda, hem vist que aquesta resistencia de la filosofia a
ser simplement integrada en cis estudis literaris no implica que la filosofia
tendeixi a intcgrar-se en les disciplines cientifiques, almenys en Ies discipli-
nes cientifiques com es troben per al moment configurades.

Si historicament la Filosofia ha assurnit un paper d'interseccid entre li-
teratura i cicncia, logicament constitueix quelcorn mcs: font, fonament,
lloc logic d'emergcncia d'ambdues. D'aqui cl fet que en sentir-se encasella-
da i limitada, la filosofia cs rebel•li: ubicada en ]es facultats de Iletres s'e-
nyora de la cicncia, pero en les facultats de ciencies tendiria a reivindicar el
discurs poetic.

En el Conflicte de les facultats Kant puntualitzava l'estatut singular dels
departaments de Filosofia que tenien vocacid de ser ,un departament entrc
d'altres>' i al mateix temps ,tota la Universitat» cs a dir: esscncia i condicid
de possibilitat de la Universitat corn a tal.

Constitucix un topic el referir-se a la Universitat corn institucid en cri-
si. La Universitat es presenta sovint corn un Iloc internament escindit.
Aquesta escisid tindria traduccid en el fet que els diferents grups que la
constitueixen haurien deixat de sotmetre les diferencies que els separen a
una unitat en la qua] tot s'intcgraria.

La crisi de la Universitat en aquest sentit pren la forma de funciona-
ment dispers dels diferents estaments socials, de les diferents disciplines o
totes dues costs a I'hora.

Suposem una Universitat en la qua] la defensa dels interessos corpo-
ratius arribcs al punt de constituir cl motor, la maxima d'accid, la finalitat
real dcls que Iii treballem. Es clar que, aleshores, stria impossible harmo-
nitzar en un tot les diferencies (des del punt de vista sociologic irre-
ductibles) entre les diferents categories del professorat, entre el professorat
i els membres del personal no docent, entre el professorat i l'alumnat, etc.

Pero la crisi corn a desintegracid, com a veritable trencament de la co-
hercncia interna, es manifesta sobretot quan superem el nivell sociologic
per considerar el nivell del saber... No es tracta tan sols que les diferents
disciplines no tinguin entre elles relacio; es tracta que no existeix una disci-
plina de la qual totes les altres siguin components essencials, una disciplina
en la qua] totes i cada una de les altres es trobi implicada; una disciplina
que suposa les altres pero que no cs una mesa d'acurnulacid; disciplina que
constitueix la condicid de possibilitat del fet mateix que les altres no fun-
cionen de manera dispersa.

Aristotil definia aquesta disciplina integradora corn cicncia buscada:
cicncia essencialment buscada; recerca que justifica I'existcncia d'una uni-
versitat digna del nom, una Universitat com aquclla a la qua] Kant, en la
via de Humboldt, apuntava en el Conflicts de lesfacultats.

Ens trobcm pero molt lluny del kantia Conflicts de les facultats. Tor-
nem a la problematica plantejada per la legislativa ministerial fa tres anys.

Es conegut que la filosofia va respondre a I'atac do la pitjor manera

11



imaginable: es a dir, contestant el rcpartinicnt de la parcel- la peril no pas la
parcel- lacio mateixa , no pas la concepcio dc la vida de l'esperit que susten-
tava tant la reforma com l'organitzacio precedent . De la confrontacio no
hem sortit ben parats . Una comparacio ho mostra:

Uns mesos enrera un grup de prestigiosos cientifics espanvols van fer
publica la seva preocupacio per la situacio de la cicncia a Espanya i va ela-
borar un manifest que va tenir ampla repercussio en els mitjans de comu-
nicacio, pero sobretot va tenir positiva recepcio per part de l'opinio publi-
ca. Es diria que cada ciutada tenia la certesa , mes o menys reflexionada,
que (rera l'aparent rudesa del seu llenguatge i la parcel•lacio en ambits ultra
especialitzats ) a la cicncia hi ha in fons que ens concerneix a tots.

Al contrari , quan dos anys abans es va fer publica una preocupacio ana-
loga en relacio a la filosofia , no tan sols la repercusio mediatica va ser molt
mes petita , sino que des del primer moment es va constatar una mena de
generalitzada sospita: no es va veure en la reivindicacio un intent de salva-
guardar i revitalitzar una exigencia social i espiritual que (com en el cas de
la cicncia ) hauria estat marginada per causa de l'endarreriment economic o
la barbaric socio - politica. Al cas de la filosofia tot va semblar mes aviat
com a mera defensa d ' interessos corporatius , interessos tan (o tan poc) le-
gitims com els dell treballadors d'Iberia pero maquillats amb insufrible
retorica sobre la necessitat de salvaguardar la tradicio humanista.

No negarem que en aquesta percepcio hi havia molt de cert, que la re-
accio indiferent o irritada de l'op1ni6 publica estava mes que justificada,
perque a vegades la filosofia apareix coin una mena de caricatura d'ella ma-
tcixa.

Leibniz escrivia en el Prefaci dels assaigs de Theodicee sur la bonte de
Dieu, la liberte de I'homme et l'origine du mal:

«Il y a deux labyrintbes fameux ou notre raison s'egare bien souvent:
Pun regarde la grande question du libre et du necessaire , surtout dans la pro-
duction et dans I'origine du mal; l'autre consiste dans la discusion de la conti-
nuite et des indivisiblcs, qui en paraissent les elements, et ou doit entrer la
consideration de I'infini. Le premier embarrasse Presque tout le genre hu-
main, I'autre n'exerce que les philosophes>.

Es a dir: hi ha d'una part el problerna del mal , i d'altra banda el proble-
ma del continu ; un problema moral i un problema ontologico-cientific.
Aquests son els veritables problemes.

El titol mateix del Ilibre de Leibniz prova que Leibniz considerava que
el filosof no hauria de limitar- se a la questio ontologica del continu sino
mes aviat confrontar - se tambe a la questio, que «cmbarrasse presque tout le
genre humain, ' del mal.

El que Leibniz no podria mai imaginar es que arribaria el dia que el
filosof abandonaria la segona interrogacio per consagrar-se exclusivament
a la primera.

La questio del continu i de l'infinit es abandonada i el filosof esdeve
sinonim de persona que es guano a la vida en cl mare de l'ensenvament hu-
manista , iterant una vegada i altra edificants principis que tothom coneix:
«L'abus del feble no engrandeix-- diu el filosof moralists ( reprimint el pen-
sament que , en les condicions socials concretes, qui no abusa esta possible-
ment condemnat a esdevenir victima d'abus ), , la jerarquitzacio de les per-
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sones en rao de la seva ra4a cs un atemptat a la dignitat que tot huma pos-
seeix pel fet dc ser-ho>> (quan el docent sap que el sistema de valors impe-
rant to cl suport en jerarquitzacions economiques i culturals considerades
-naturals,,, de les quals el racisme ordinari no es mes que una expressio
inevitable).

Etica veritablement filosofica seria mes aviat la reflexio sobre el fct que
la 1nserci6 d'un ciutada en la societat real es incompatible amb la fidelitat al
conjunt de maximes que ornamenten la fagana d'aquesta societat. Fer d'un
lector de Kant un propagandista de maximes morals clue, en les actuals
condicions socials no tenon cap posibilitat d'esdevenir operatives equival a
humiliar el lector de Kant i a repudiar Kant mateix. L'ESO no limita pas ]a
filosofia, mes aviat la liquida pel que fa a la seva funcio essential. L'ESO a
mcs de limitar la filosofia la rcducix a una veritable caricatura.

1, malgrat tot, ]a filosofia es objetivament un element essential de ]a vi-
da espiritual. De fet en relacio a la ciencia (i el mateix podrfern dir de fart)
la filosofia es troba tan vinculada al proces mateix de constitucio de les se-
ves teoritzacions fonamentals que de vegades (en els norms de Descartes,
Leibniz, Galileu o el mateix Aristotil) es impossible discernir on acaba el
cientific i on comenca el filosof. Tractant-se de reivindicar una veritable
prosperitat (indisociablement espiritual i material) de lcs nostres societats
els dos manifestos haurien d'cstar vinculats. I cal dir que el fet mateix que
no ho estiguin mostra ]'esterilitat de ]es dues reivindicacions.

Els grans cientffics del nostrc temps ho saben prou be, saben que la
ciencia que s'ha de reivindicar no es fara mai en absentia dc la filosofia 1
aixo perque, simplement, tal ciencia porta la filosofia a dins.

En el seus anys de profesor emerit en el University College de Dublin,
Erwin Schrodinger, Premi Nobel de Fisica, es va distanciar (relativament)
de les seves investigacions directes en fisica teorica consagrant-se a una re-
flexio sobre el concepte mateix que es troba en el fonament de la seva dis-
ciplina: Physis, que Schrodinger es va proposar d'aclarir a partir dels textos
dels pensadors grecs.

Anys mcs tard ]'evocat Rene Thom, Medalla Fields de Matematiques, es
serveix dels seus descobriments en topologia diferencial per efectuar una re-
visio de la problematica filosofica relativa al concepte de forma i a la catego-
ric d'espai. Revisio mitjancant la qual aconsegueix mostrar potser la signifi-
caci.o ultima del platonic camp eidetic, i al mateix temps restaurar Aristotil
en la seva condicio de primer i potser mes gran pensador del continu.

Vull dir que el treball admirable d'alguns dels cientffics mes rellevants
del nostrc segle esta contribuint a relativitzar el pes de la «filosofia experi-
mental> en el moment d'enunciar els fonaments teoretics de la cientificitat,
i amb aixo esta contribuint a l'erradicacio dels prejudicis que identifiquen
ciencia i mera operativitat tecnologica, la qual irnplica una reduccio de 1'es-
perit. Vinculada als noms de Cantor, Max Planck, Abraham Robinson,
Einstein, Rene Thom, John Bell o Alain Aspect, la ciencia cs en el camf de
superacio de la barrcra que la separa do la filosofia. Per prendre un cxem-
ple: en la controversia que oposa d'una banda Alain Aspect i d'altra banda
el trio Einstein-Podolsky-Rosen (amb la ncutralitat, molt relativa, de Jonh
Bell) es troba en jot la determinacio de conccptes tan importants com els
de causa, efecte, temporalitat, moviment o localitat, configurant-se aixi una
veritable gigantomachia peri tes ousias del nostre temps.
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Un altrc exemple: Abraham Robinson es subnurgeix en 1'aseptict logi-
ca de models, no pas per complaure's en prodigioses construccions pura-
ment formals, sing mes aviat per trobar cn clla un instrument que li per-
meti restaurar el concepte de quantitat infinitessimal; concepte desterrat en
el segle XIX taut per la matematica corn per la filosofia, pero que havia es-
tat sempre un autentic cant de sirena per totes dues disciplines.

Diguem a aquest respecte que l'univers do lcs quantitats infinitament
petites es corrclatiu de l'univers dell transfinits de Cantor, -dclicado labe-
rinto'< aquest ultim -en el cual-, es queixava Borges, ,no me fue dado pe-
netrar>>. Queixa aquesta del poeta que podem fer nostra tots els que hem
estat victimes d'una formacid marcada per una excesiva divisio dels sabers,
divisio -en definitiva- dels interessos de la rad.

No es trata tan sols que alguna de les questions plantejades per la rclati-
vitat i la teoria quantica siguin avui centrals en filosofia de la ciencia. Es
tracta fonamentalment que la fisica contemporania tendeix intrinsecament
a ser reflexid sobre els conceptes que constitueixen cl suport de la propia
disciplina i potser el suport de tot coneixernent huma. I realitzant aquest
viratge, la fisica troba exactament els mateixos problernes que constituei-
xen el nucli dur de la filosofia, es a dir, la teoria de les dcterminacions de
1'esser, l'ontologia.

Si la ciencia surt del hypothesis non fingo per a passar de nou a ser ins-
trument d'intel-ligibilitat, aleshores (i sense cap menysprcu dc ]'important
paper instrumental de la ciencia en la nostra relacid amb el medi natural) la
g6cstid de la defensa de la ciencia no es tan sols un afer d'especialistes. Car,
aleshores, a la ciencia la veritat esta en joc, i la veritat es quelcom quc a tots
ens afecta.

Ens trobern, despres d'aquesta reflexid sobre la ciencia contemporania,
en condicid de respondre a la interrogacid que es troba a l'origen d'aqucs-
ta conferencia.

On ubicar 1'ensenyament de la filosofia?
Si, tal com assenyalava abans, la determinacid d'alguns dels conceptes

essencials de la problematica ontologico-categorial no es avui un assumpte
estranv a la reflexid cientifica; si un fisic corn Alain Aspect fa implicita-
ment, i a vegades explicitament, ontologia; si com a resultat de la interro-
gacid dels propis cientifics (en el cas dels fisics quantics coin a resultat de
1'aparici6 dins de la teoria de Ilacunes d'intel•ligibilitat que ells mateixos
troben intolerables) la ruptura de fet entre filosofia i ciencia es a punt de
ser superada, ... aleshores la filosofia no pot fer abstraccid del que s'esdeve
en les facultats ciientifiques. La mediatitzacid dels problemes classics do la
filosofia per les reflexions procedents de la ciencia constituira una autenti-
ca revitalitzacid de la filosofia, que trobara aixi frescor i nova legitimitat.

No es tracta en absolut de substituir la filosofia per la ciencia, i menus
encara de limitar la filosofia a filosofia de la ciencia. Es tracta mes aviat de
restaurar el projecte platonic de dignificar la ciencia (en el cas de Plata la
maternatica) precisament perque es utilitzada corn -esglad», i fins i tot com
arma, pels objetius d'intel•ligibilitat coincidents amb I'aspiracid filosofica.

La filosofia surt, doncs, del departament de filosofia per millor rcafir-
mar-se en el seu objectiu kantia. La filosofia ha d'estar per tot arreu a la
Universitat, a les facultats de Belles Arts, a la facultat de Fisica o a la facul-
tat de Dret... no pas com a complement -humanistic,, de les propies disci-
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pliers i sense rclacio amb elks (alto quc cis cstudiants diuen ma)-M) sine
mcs aviat com a rcflcxid quc pcrllonga, aprofundcix i dona sentit ultim a
les disciplines particulars. La presencia de la filosofia en Les altres facultats
fara prendre consciencia del fet que els indispensables elements d'erudicio
tccnica son fecunds quan estan al servei dc la intel-ligibilitat i, at contrari,
perfectunent cstcrils quan son erigits cn deitat davant la qua] postrar-se
corn a poca-soltes.

Conflicts de les facultats? Ws enlla de la problematica kantiana hi ha
una via de superacio d'aquest conflicte: Kant mateix a 1'escola d'engi-
nvers... Ensenyament de la filosofia en un departamcnt especialitzat? Si in-
discutiblement, pert no pas per formar exclusivament futurs filbsofs espe-
cialitzats sing me's aviat per donar al conjunt de la comunitat universitaria
la formacio filosofica quc, implicitament, esta dcmanant.

Al conjunt de la comunitat universitaria o potser al conjunt dels ciuta-
dans... ja quc dc cap manera la filosofia pot ser cosy d'clits. Recordem al
respects, per finalitzar, el punt de sortida de la Metafisica d'Aristbtil:

Tots els humans aspiren per genuina disposicio a la lucidesa,,.
Moltes gracies per la seva atencio.
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