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Un desafiament democràtic
(crònica d’unes Jornades de Didàctica de la Filosofia)
Jordi Beltran del Rey

La càtedra Ferrater Mora de l’infatigable Josep Maria Terricabras emparà unes Jornades de
Didàctica de la Filosofia a Girona el 7 i 8 de maig. Hi havia certa gosadia en el títol tant per la
novetat, atesa la migrada producció en aquesta especialitat, com pel poc prestigi que acostuma
a tenir la didàctica en certs ambients filosòfics. No sembla vestir gaire assistir o participar en
trobades de, o ser especialista en didàctica de la filosofia. Tanmateix, les organitzadores i
assistents compartiren una concepció no elitista tant de l’ensenyament com de la filosofia que
concep l’ensenyament de la filosofia a les generacions joves com una tasca per a la qual saber
molta filosofia –i saber-la molt bé– és condició necessària, però no suficient. La filosofia no
s’ensenya per ella mateixa, sinó que cal saber-la ensenyar i hi ha eines perquè el nostre
alumnat la pugui aprendre.
Els ponents, tots i totes professors de secundària, també foren un bon exemple d’això, tant els
estrangers com els d’aquí. La constatació inicial va ser que, almenys al sud d’Europa, encara
que tenim uns programes diferents (temàtic a França, històric a Itàlia, mixt aquí), les realitats i
problemàtiques socials i escolars són molt semblants (allargament relativament recent de
l’ensenyament obligatori, el postobligatori molt estès amb la meitat de la població jove a l’escola
fins als 20 anys). Malgrat la diversitat de programes, venim d’un mateix model didàctic implícit,
que és igualment insatisfactori: el professorat explica i aquest alumnat obligat i postobligat
escolta... o no. Davant d’això, Michel Tozzi desplegà un devessall d’idees per tal de treballar el
que ell anomena les tres capacitats filosòfiques de base: problematitzar, conceptualitzar,
argumentar: Intercanvi de textos redactats per alumnes, experiments mentals com “Imagina un
món on no fos possible mentir”, treball amb preconceptes que comença amb “dibuixa un
filòsof”, treball amb textos que en demani no un resum, sinó formular la pregunta a què vol
respondre el text. Les capacitats filosòfiques que hem d’ensenyar serveixen l’objectiu
d’aprendre a pensar per un mateix, que és, segons Tozzi, un desafiament democràtic per a la
popularització la filosofia, tant a l’escola com fora (Tozzi també és impulsor de l’ensenyament
informal de la filosofia per a adults en els cafè-philo). Això no vol dir banalitzar els continguts
filosòfics, sinó desenvolupar una cultura de la pregunta.
Per la seva banda, Enzo Ruffaldi des d’una extensa pràctica en l’ús de la informàtica per a
l’ensenyament de la filosofia, explicà per exemple com es pot traslladar la classe a l’espai
virtual amb lectures guiades. “Què li escriuries a Epicur en resposta a la seva lletra a
Meneceu?” seria la darrera activitat proposada en una lectura guiada d’aquesta obra clàssica.
També enaltí el valor de l’escriptura hipertextual en les matèries de filosofia. L’estructura
reticular, multidimensional i multimedial de l’hipertext permet treballar els aspectes de
planificació, d’estructura lògica, d’organització de la recerca, de treball cooperatiu sensible als
punts de vista de l’altre, i adaptar-los a cada alumne. L’exposició a la web dels hipertextos
creats per alumnes ajuda a avaluar i realimentar totes aquestes capacitats.
La presentació del CD Ecodialogo que ens va fer una de les seves autores, Manuela Gómez,
palesà que tant les habilitats necessàries per filosofar com les preocupacions de l’ètica
ambiental es poden treballar des de l’ensenyament primari d’una manera rigorosa i imaginativa.
Conté propostes de treball a l’aula a partir de concebre el grup com una comunitat de recerca.
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Si se’ns permet l’efusió, tot és excel·lent en Ecodiálogo: el rigor conceptual, la fàcil gestió de les
pàgines, el gust en la tria iconogràfica i musical –que no només compleix una funció
decorativa–, la solidesa de la base didàctica.
Les mostres d’experiències didàctiques van començar amb la d’Irene de Puig, sobre cinema i
filosofia, a partir d’una tria de pel·lícules clàssiques fàcilment trobables. Proposa l’autora tractar
el cinema com a text, és a dir, com una cosa de la qual es pot extreure un fragment, tornar
enrere per recapitular, cercar una mirada, subratllar. Anna Baiges ens va plantejar com les
dificultats d’un grup poden transformar-se en oportunitats d’aprenentatge tot explicant-nos un
curs del variable Pensar amb lògica a segon d’ESO, que actua com a reforç de matemàtiques i
llengua . Fèlix de Castro partí de la idea que el pensament reflexiu i el diàleg es veuen facilitats
quan es planteja concretar una constel·lació d’idees en un objecte o instal·lació. Pensar-crear:
el dinamitzador del diàleg filosòfic és treballar amb imatges, amb les mans, seguint el vell
“l’home pensa perquè té mans”. L’exposició de Drets humans agafats amb pinces, Desconstruir
el Gernika, Virtuts virtuals són mostres d’aquesta orientació.
Les organitzadores van reservar la darrera sessió per a una intervenció vitamínica i
reconstituent. La professora Angélica Sàtiro donà una lliçó pràctica de la seva concepció de
l’educació com a aprenentatge de pensar millor. Pensar millor és una activitat complexa que
abasta el pensar crític, el pensar creatiu, i el pensar moralment cuidadós. Per això argumentà a
favor de desenvolupar el pensament creatiu al mateix temps que el de resolució de problemes.
Quan es proposa el repte democràtic de popularitzar la filosofia no es vol dir escriure llibres
amb títols més o menys enginyosos per figurar als prestatges d’autoajuda de les llibreries. Es
tracta d’ajudar de veritat les generacions joves a pensar per si mateixes (Tozzi). I si, com diu
Sàtiro, educar és enviar cartes d’esperança, de compromís amb el futur, aquesta tasca és
massa important i delicada per no mediar-la amb la didàctica. D’aquí la importància d’aquestes
(primeres?) jornades.
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