
08/11/15Diari de Girona
Gerona

Prensa: Diaria
Tirada: 7.715 Ejemplares
Difusión: 5.578 Ejemplares

Página: 53
Sección: CULTURA    Valor: 154,00 €    Área (cm2): 41,8    Ocupación: 4,36 %    Documento: 1/1    Autor: GIRONA | DdG    Núm. Lectores: 29000

C
ód: 98145542



20/11/15El 3 de vuit
Barcelona

Prensa: Semanal (Viernes)
Tirada: 3.570 Ejemplares
Difusión: 2.742 Ejemplares

Página: 35
Sección: OTROS    Valor: 759,00 €    Área (cm2): 988,2    Ocupación: 97,34 %    Documento: 1/1    Autor: 3d8 Vilafranca    Núm. Lectores: 10968

C
ód: 98442957



04/12/15El 3 de vuit
Barcelona

Prensa: Semanal (Viernes)
Tirada: 3.570 Ejemplares
Difusión: 2.742 Ejemplares

Página: 49
Sección: CULTURA    Valor: 336,00 €    Área (cm2): 403,4    Ocupación: 43,05 %    Documento: 1/1    Autor: 3d8 Vilafranca    Núm. Lectores: 10968

C
ód: 98777403





34

debat
DIMECRES, 23 DE DESEMBRE DEL 2015 ara   

CARTES I MISSATGES

Les cartes enviades pels lectors han de tenir  
un màxim de 1.000 caràcters. El diari es reserva el 

dret de resumir-les. Els seus autors hi han de fer 
constar nom i cognoms, adreça postal i electrònica, 

número de carnet d’identitat  
i un telèfon de contacte.  

Les cartes no es respondran.

@diariARA          facebook.com/diariARA   @  cartes@ara.cat          Carrer Diputació,119, 08015, Barcelona      Fe d’errades: opinio@ara.cat     
Podeu expressar-vos al diari a través de la web www.ara.cat, i per les següents vies:

La filosofia reneix a Catalunya 

En la legislatura 1996-
2000, CiU va vetar la re-
forma educativa i va es-
borrar la diana que el PP 
ja havia posat al cap de les 

humanitats. Wert, però, va envestir 
amb molta més força relegant el pen-
sament crític a la marginalitat en 
l’educació secundària. Els resultats 
que han obtingut les esquerres esta-
tals aquest 20-D podrien obrir de nou 
les portes a la restitució de la filosofia.  

Si entenem que la filosofia és un 
dret democràtic, el mes de novem-
bre vam assistir a tres consolidaci-
ons que la ciutadania té dret a conèi-
xer. La primera consolidació l’hem 
vist amb l’èxit de Merlí. Mentre la 
llei Wert suprimeix la troncalitat de 
la filosofia a secundària (cosa que 
trenca les prescripcions de la Unes-
co) TV3 aposta per la filosofia d’una 
manera lúdica i sintonitza plena-
ment amb el gran públic, que capí-
tol rere capítol ha catapultat la sèrie 
al lideratge de l’audiència. 

La segona consolidació ens la 
porta l’èxit assolit per la 2a edició 
del Festival de Filosofia Barcelona 
Pensa, dirigit per Laura Llevadot i 
celebrat entre el 16 i el 21 de novem-
bre. L’afluència de públic va deixar 
els emplaçaments petits. El festival, 
promogut per la Facultat de Filoso-
fia de la UB, té com a objectiu la di-
fusió, l’apropament i la transmissió 
de la filosofia. Aposta pel dret a la fi-
losofia com a tret fonamental d’una 
cultura crítica i participativa en què 
tothom ha de poder sentir-se impli-
cat. Per això, el projecte està desti-
nat a convertir el discurs filosòfic en 
un bé comú i compartit, esborrant 
la frontera tradicional entre alta i 
baixa cultura, i fent del pensament 
teòric i reflexiu un element fona-
mental de la nostra experiència. 

El colofó el va posar el 
IV Congrés Català de Fi-
losofia, celebrat entre els 
dies 25 i 28 de novembre 
a Vilafranca, cosa que 
tancava un mes filosòfic 
de traca i mocador. Or-
ganitzat principalment 
per la Societat Catalana 
de Filosofia, l’Associació 
Filosòfica de les Illes Ba-
lears (que va organitzar 
l’anterior a Palma) i la 
Societat de Filosofia del País Valen-
cià (que va organitzar el 2n a Sueca), 
la continuïtat i creixement d’aquest 
congrés suposa la consolidació d’un 
marc de comunicació, treball i estu-
di de l’alta filosofia en català: pui-
xança, doncs, de la vitalitat i el vigor 
del pensament català. Les 165 po-
nències –que pràcticament van do-
blar les de les anteriors edicions– 
mostren que alguna cosa s’està mo-
vent tant en la reificació i recons-
trucció dels fonaments culturals del 
país com en les seves pràctiques. I 
dic en les seves pràctiques perquè la 
sola manera com s’ha organitzat 
aquest congrés és ja una lliçó d’ex-

A nivell intern, una fabulosa ori-
ginalitat ha estat portar al congrés 
el simposi que la càtedra Ferrater 
Mora dedica cada any a un pensador 
català. Aquest any tocava Francesc 
Llorens i Barba (1820-1872), una es-
pècie de Sòcrates català que no va 
publicar quasi res però es va fer fa-
mós per les seves classes i apunts. 
Ocupava la càtedra de la Universitat 
de Barcelona i era dels pocs de la Pe-
nínsula que estava avançat en filo-
sofia. Justament per això, quan va 
morir, el govern espanyol va impe-
dir que creés escola canviant les lleis 
acadèmiques i enviant rampoines i 
espiritistes de Madrid a la càtedra 
barcelonina per assegurar-se que 
l’ortodòxia catòlica de “la Central” 
–així anomenaven la Universitat de 
Madrid– no era deixada en ridícul 
per les posicions de Llorens i Barba, 
molt més modernes. A més, els seus 
apunts van romandre segrestats du-
rant mig segle a mans d’aquests ca-
tedràtics conservadors. Llorens i 
Barba és considerat un dels pares 
del famós seny català.  

Altres novetats han estat el sim-
posi sobre estètica gustatòria, o el 
taller impartit pel polèmic Oscar 
Brenifier –una de les més grans fi-
gures actuals–. Una Fina Birulés 
excepcional que ens mostrava que 
sovint veiem la crisi com si fos un 
fenomen natural quan en el fons és 
100% humà... I aquest cant al de-
sig de saber s’ha anat acabant amb 
l’espurna d’un magnífic anunci: 
que hi haurà V Congrés. Pròxima 
parada: Andorra. 

Filosofia i llibertat són dues cares 
de la mateixa flama, disciplines im-
plicades i complementàries que vi-
uen una intensa relació d’amor. A 
ningú ha d’estranyar, doncs, veure-
les renéixer agafades de la mà.

cel·lència. Paga la pena 
reconèixer alguns de-
talls de qualitat que han 
tingut els organitzadors, 
capitanejats per l’in-
combustible Joan Cus-
có, Josep Monserrat, etc.  

Detalls com aconse-
guir allotjament per 13 € 
per nit per als partici-
pants més joves, orga-
nitzar dinars i sopars 
conjunts al magnífic 

restaurant El Racó de la Calma 
(plats estel·lars a preus de miseri-
còrdia), portar in situ una comple-
tíssima llibreria de filosofia catala-
na, amanir els vespres amb obra te-
atral, presentació de llibres, concert 
amb simfonies inèdites de Nietz-
sche i Adorno, visita guiada al VIN-
SEUM... Res de tot això és el més 
habitual, però els organitzadors 
han demostrat que es pot eixam-
plar el cel de possibilitats del tei-
xit cultural a base d’una pluja cons-
tant de detalls que, vistos en suma, 
submergeixen els participants en 
una experiència total que no pot si-
nó donar més fruits. 

EFREM GORDILLO
FILÒSOF

El IV 
Congrés 
Català 

tancava  
un mes 

filosòfic  
de traca  

i mocador 
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L’empenta final 
 
Després de tantes incerteses, després de 
tres mesos amb un govern en funcions 
suportant les pesades crítiques i atacs de 
la Moncloa –que tenen per objectiu que 
ens caigui a terra la moral independen-
tista a tots els que defensem la llibertat 
de viure amb la independència catala-
na–, Junts pel Sí trasllada una proposta 
d’acord previ a la CUP per desencallar la 
investidura del president de la Generali-
tat de Catalunya. La CUP l’haurà de sot-
metre a votació en la seva pròxima as-
semblea del 27-D a Girona, perquè sem-
bla que en les seves files hi ha serioses 
discrepàncies d’opinió. 

Els defensors del procés volem la so-
lució “catalana” i demanem de la CUP la 
investidura del president en funcions, 
Sr. Mas. A part dels problemes del cas 
Pujol, suposades corrupcions a Conver-
gència i pactes amb el PP que no volíem 
molts catalans, som conscients de l’ex-
cel·lent preparació de l’encara president 
per afrontar el repte de governar durant 
els pròxims 18 mesos –amb la revisió de 
confiança als 10 mesos per comprovar si 

s’ha fet o no la feina deguda–. Ara només 
falta la ratificació d’aquesta formació, i 
confiem que la seva resposta eviti la pos-
sibilitat automàtica d’haver de convocar 
noves eleccions al mes de març. 

LLUÍS VINUESA SERRATE 

TERRASSA 

Després del 20-D 
El resultat de les eleccions d’aquest 
diumenge crec que ens hauria de fer re-
flexionar. Fa tan sols una setmana 
se’ns deia que el referèndum era una 
cosa que pertanyia a una pantalla ja 
passada. Ara el partit que el defensava 
ha esdevingut la força més votada i amb 
diferència, expressant el que ja deien 
les enquestes, que la majoria de cata-
lans segueix pensant que aquesta via és 
l’única possible. 

També els últims mesos semblava 
que el conflicte nacional era el que més 
importava a la gent. En canvi el resultat 
de les eleccions ens diu també que hi ha 
una gran part de la societat que priorit-
za la necessitat de donar respostes ur-
gents a la situació de crisi econòmica i 

social que viuen moltes persones al nos-
tre país. 

És hora d’aturar-se a pensar i fer un 
gran gir en les polítiques nacionals i so-
cials. I una cosa més: quan la CUP i Junts 
pel Sí tornin aquesta setmana a negociar 
un possible pacte de govern, ¿algú podrà 
encara defensar la investidura de Mas 
quan el seu partit ha quedat quart a Ca-
talunya? Penso que pel bé dels catalans, 
siguin o no independentistes, Mas hau-
ria de fer un pas enrere i amb ell tot CDC. 
Ningú entendria avui una altra cosa. 

JAUME ROVIRA 

BARCELONA 

Nadal: viure positivament 
 
Per viure positivament, cal alliberar-se 
dels ressentiments, i deixar espai lliu-
re a la trobada amb l’altre, amb un cor 
ben predisposat i pacificat. Un altre as-
pecte a tenir en compte és ser moderats 
en la queixes. Sovint semblem un sac de 
lamentacions, i perdem l’oportunitat 
de celebrar i gaudir tot el que és positiu 
de la vida. També cal assenyalar la im-

portància d’escollir aquell ambient on 
un sintonitza amb les seves formes i 
conviccions, no per tancar-se als altres 
ambients, sinó al contrari, per reafir-
mar aquells valors que ens permetin 
tractar persones d’altres ambients, de 
manera oberta, dialogada i respectuo-
sa. Això no vol dir que hàgim d’estar 
d’acord, però malgrat aquest hipotètic 
desacord és important que hi hagi un 
pacte tàcit de respecte mutu, i una op-
ció decidida a favor de la pau, pacifi-
cant-nos primer nosaltres mateixos, 
per després ser portadors de pau allà 
on anem. Aquests dies de Nadal són 
d’extraordinari valor, ja que ens poden 
facilitar posar en pràctica tota la nos-
tra capacitat d’arribar i donar-nos als 
altres. 

JESÚS DOMINGO MARTÍNEZ 

GIRONA


