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un projecte per al segle xxi

Tot i que sembla que no hi ha canvis en els nivells educatius 
postobligatoris, les metodologies, les tendències, les idees en vigor 
es modifiquen. Avui, el currículum de batxillerat considera que 
les competències generals i les competències específiques establer- 
tes són els eixos del procés educatiu i no pas els conceptes i els 
coneixements concrets. 

Des de Text-La Galera, som conscients que el batxillerat és la con-
tinuació de l’escolarització obligatòria i l’inici estructurat de la 
formació científica. Per tant, ha de tenir com a finalitat la conso-
lidació dels aprenentatges bàsics que necessita qualsevol ciutadà 
o ciutadana per a esdevenir un participant crític en la vida social. 

El batxillerat ha de procurar l’adquisició de les tècniques i els pro-
cediments cognoscitius necessaris per a poder adaptar-se adequada-
ment a l’inici d’estudis posteriors. 

El nostre repte ha estat aquest: modernitzar i adaptar la mane-
ra com prepararem l’alumnat per a la recerca i el tractament de 
la informació propis de l’ensenyament superior, tot garantint la 
necessària coherència i l’equilibri de la formació humanística.

Per aquest motiu, hem centrat els nostres esforços en una manera 
de treballar diferent, amb una participació reflexiva dels alumnes 
en l’aprenentatge, en l’adquisició de les eines bàsiques per a cursar 
estudis posteriors, en una actualització dels continguts curriculars, 
en un canvi de suports i formats.

El nou Batxillerat de Text-La Galera és una proposta completa de 
materials de cada matèria que faciliten la tasca del professorat, que 
són, en definitiva, els agents centrals dels canvis cap a la innovació 
educativa i els que viuen en primera línia el dia a dia amb els estu-
diants.

En aquesta guia impresa, els professors i les professores trobareu 
allò imprescindible per a aprofitar al màxim les propostes del pro-
jecte, però disposeu, a més, d’una graella de recursos en línia amb 
més idees per a treballar a l’aula i per a preparar les sessions amb 
els alumnes i ajut per elaborar la programació i avaluar la matèria.



MATERIAL PER AL PROFESSORAT

GUIA DIDÀCTICA

Amb orientacions didàctiques i una gran quantitat 

de recursos complementaris al treball de cada 

unitat: el llibre projectable, eines de programació,  

enllaços d’interès, mapes de conceptes, 

solucionaris i un recull de totes les fotografies  

del llibre.

ÀREA D’EDUCADORS

Espai exclusiu per al 

professorat usuari dels 

nostres materials.

Hi trobaràs la guia didàctica  

i tots els recursos que 

t’oferim per a treballar 

la teva assignatura.



El nou projecte de Batxillerat de Filosofia de Text-La Galera inclou materials  
diversos, tant en suport paper com digital.

MATERIAL PER A L’ALUMNE

LLIBRE DE CURS

El llibre de l’alumne és la peça central del projecte.

ELS AUTORS
Xavier Ibáñez Puig i Joan González Guardiola són 

doctors en filosofia i compleixen tots dos la condició de 

ser al mateix temps professors d’institut i professors 

universitaris. Si la segona condició els dóna la formació 

requerida per a fer un llibre de filosofia, la primera —en 

la qual tenen una experiència de molts anys— els dóna 

també l’ofici per a entendre què significa fer filosofia amb 

adolescents.

MATERIAL COMPLEMENTARI

El glossari és un material essencial per a 

l’assimilació dels conceptes filosòfics treballats al 

llibre de curs.



Biblioteca personal 
amb accés directe  

a tots els teus llibres.

Un web viu que 
incorpora regularment 

recursos nous vinculats 
a l’actualitat.



L’Àrea d’educadors és un espai exclusiu per al professorat usuari dels 
materials de Text-LaGalera en què trobaràs tots els teus recursos.

Accés directe  
a la graella de recursos 
multimèdia.

Contacte directe  
amb l’editor del teu llibre  
per a aclarir qualsevol dubte.

Registra’t i accedeix a la teva biblioteca 
i a tots els recursos i els serveis exclusius.

http://educadors.text-lagalera.cat/ 

Pots incorporar recursos propis  
i seleccionar els recursos preferits  
per a preparar les teves classes. 

Gestió personalitzada  
de tots els recursos  
dels teus llibres.



GUIA EN PAPER 
En la versió impresa hi trobareu la presentació del projecte i l’organització 

dels materials.

Després, per a cada unitat, disposareu de la programació (objectius, 

continguts, criteris d’avaluació i competències bàsiques) i de les 

orientacions didàctiques per a resoldre totes les activitats del llibre  

de l’alumne.
Programacions

Orientacions  
didàctiques



GUIA DIGITAL 
Des de l’Àrea d’educadors els professors usuaris dels llibres disposen  

d’una graella de recursos diversos tant per als alumnes com per als docents.

Les guies didàctiques dels diferents cursos i matèries de Batxillerat 
són una eina útil i pràctica de suport a la tasca docent. Aporten propostes  
de programació i treball complementari.

Des d’aquesta graella es pot accedir directament  
als recursos associats a cada unitat:També podeu projectar el llibre  

de l’alumne a l’aula  
perquè disposeu  
d’un arxiu amb  
les unitats projectables.

Orientacions  
didàctiques

PROGRAMACIONS

UNITAT PROJECTABLE

SOLUCIONS

MAPES DE CONCEPTES

Programació en PdF i Word amb rúbriques

accés digital al llibre de l’alumne

Orientacions didàctiques de les activitats de la unitat

Esquema model de la unitat

Llocs web d’interès

ENLLAÇOS

Recull de les fotografies de la unitat 

IMATGES



INICI DE LA UNITAT

•  Imatge d’entrada, amb un lligam 
amb la resta d’unitats.

•  Text introductori, amb preguntes 
de presentació. 

•  Índex de continguts de la unitat.

INFORMACIÓ

•  Cos informatiu, amb exemples que 
remeten a situacions quotidianes  
o casos pràctics.

•  Imatges amb qüestions associades 
que conviden a observar la realitat 
amb atenció i creativitat.

•  Preguntes per a comentar  
a classe que obren perspectives  
i enriqueixen la lectura.

•  Textos de marge amb informació 
complementària per a eixamplar 
horitzons.

•  Activitats de final de capítol  
per a aprofundir en les qüestions 
tractades.



El llibre de l’alumne s’estructura en dotze unitats.

RECAPITULACIÓ

•  Reflexió sobre la imatge que 
encapçala la unitat.

•  Síntesi dels continguts apresos que  
fa d’enllaç amb la unitat següent.

•  Paraules clau, el significat de les 
quals es pot consultar en el glossari.

•  “En 8 imatges”, joc per a relacionar 
imatges i pensament. 

DOSSIER D’ACTIVITATS

•  Activitats que aprofundeixen  
en els continguts treballats.

GLOSSARI FILOSÒFIC

•  Recull dels conceptes més rellevants  
de la filosofia. (En un volum a part.)



Estructura didàctica dE lEs unitats dE FilOsOFia

INICI DE LA UNITAT

Les pàgines d’entrada de cada unitat tenen una funció doble: 

• Obrir la temàtica de la unitat.

• Enllaçar amb el que ja s’ha treballat en la unitat prèvia.

La imatge d’entrada de cada unitat, simplement, suggereix.

El text d’entrada planteja les primeres preguntes per a presentar 
la unitat. Parteix sempre del contingut de la unitat anterior per a 
presentar el contingut de la unitat que es començarà a treballar.

INFORMACIÓ

totes les unitats s’organitzen en cinc apartats o capítols. Els 
textos del marge aporten informació complementària, poden 
servir per a aclarir alguna noció i eixamplen horitzons.

Els exemples són un accés a les nocions més abstractes i 
proporcionen una visió clara d’un cas concret. Poden anar 
acompanyats d’una imatge i estan destacats amb una fila de 
punts perquè els alumnes els puguin identificar fàcilment. Es 
tracta de situacions quotidianes o casos pràctics que acosten 
la teoria filosòfica a la realitat més propera.

al final de cada apartat, hi ha unes activitats que serveixen per 
a retenir-ne els continguts o per a reflexionar-hi i aprofundir-hi.

aquestes activitats de final d’apartat són per fer a casa, o en 
sessions de treball prèviament preparades a classe.

En totes les pàgines hi ha preguntes al marge, que poden ser el 
punt de partida de la lectura, per a obrir les qüestions, o poden 
ser el lloc d’arribada de la lectura de la pàgina, per a convidar 
a la reflexió:

•  Estan sempre pensades per a poder ser respostes oralment 
en el mateix moment en què es fa la classe.

•  La seva funció és obrir joc per a pensar millor el tema tractat 
en el cos de text de la pàgina.

•  La majoria són de resposta oberta i, més que demanar una 
solució correcta, el que busquen és obrir la ment dels alum-
nes per a copsar l’abast d’una problemàtica.

•  No són, per tant, per a fer per escrit a casa, sinó per a donar 
joc en el diàleg dins de l’aula.

Les preguntes al marge són qüestions obertes que pretenen in-
cidir en aspectes tractats en el text o permetre als alumnes un 
accés al text des del plantejament de les qüestions. Per part del 
professor cal una gestió de les respostes que reforci els contin-
guts, condueixi cap al text o que obri nous horitzons. 

Sovint es tracta, per tant, de preguntes que no busquen una 
resposta concreta, sinó activar els alumnes i treballar a partir 
de les seves respostes espontànies. És per això que no dona-
rem resposta o orientacions per a totes elles, sinó només per 
a aquelles que podrien demanar una mica més de concreció.

totes les imatges tenen sentit i porten qüestions associa-
des, sovint d’ampliació o d’obertura de perspectives noves. 
Permeten treballar d’una manera diferent, perquè conviden a 
observar la realitat amb atenció i creativitat. 

a la guia trobareu una galeria amb totes les imatges unitat 
per unitat. Les podeu projectar i descarregar per a treballar 
nocions filosòfiques.
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RECAPITULACIÓ

La mateixa foto d’entrada es reprodueix, en petit, en el tanca-
ment de la unitat: un cop s’ha treballat el contingut d’aquella 
unitat, és més intuïtiu poder relacionar allò que s’ha après amb 
la imatge seleccionada. 

un comentari al peu dóna la clau perquè l’alumne entengui quin 
sentit té la tria d’aquella foto. El fet que tant a l’entrada com a 
la cloenda d’unitat s’hi reprodueixi la mateixa imatge, transmet 
sensació de continuïtat i sentit unitari.

de la mateixa manera que amb la imatge, a la recapitulació del 
final de la unitat torna a haver-hi un discurs final que recull allò 
que s’ha après i, al mateix temps, enllaça amb la introducció de 
la unitat següent.

La secció Paraules clau ofereix una selecció de paraules clau 
que són les que tenen entrada en el glossari filosòfic. 

La secció “En 8 imatges” demana l’elaboració d’un discurs filò-
sofic a partir de quatre propostes donades i posant en joc les 
imatges de la unitat.

DOSSIER D’ACTIVITATS

al final de cada unitat hi ha un dossier de treball, amb textos i 
activitats seleccionats i més elaborats. Requereixen una atenció 
més profunda i la capacitat de relacionar de tot allò que s’ha 
après durant la unitat. Són activitats pensades per a fer a casa, 
o en sessions de treball prèviament preparades a classe. Moltes 
d’elles admeten respostes diferents, però en donem indicacions 
per a respondre-les.

GLOSSARI

El glossari és un recull dels conceptes més importants de la 
Filosofia. És una eina de treball molt útil per a l’elaboració de 
dissertacions, de comentaris de text o per a preparar debats. 
cadascun dels conceptes està definit de manera rigorosa, clara 
i entenedora. 
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a continuació us oferim tres eines per a abordar l’anàlisi de textos filosòfics. Es tracta del comentari de text, la dissertació  
i el debat. 

EL COMENTARI DE TEXT

totes les explicacions necessàries 
per a entendre del tot el textAPORTAR el text

implícitsenllaç tesistesis

encerclar anotar als 
marges

tesis

context històric

context de l’obra

subratllar i 
fer fletxes

vocabulari

què com

rellegir

la redacció

explícits

esmenar

l’esquelet del comentari

soni bé: sigui un cos 
sobri i coherent

consultar glossari 
i diccionaris

dir el mateix que

prendre de pretext

fer dir el que no diu a

resistències

de manera que 
ha d’evitar

és

per a vèncer

per tal d’elaborar

cosa que demana

amb què elaborar

que cal

fins que

COMENTAR 
UN TEXT
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LA PARAULA “COMENTARI” I EL COMENTARI DE TEXT

La paraula “comentari” deriva de l’arrel indoeuropea men-, que 
significa pensar o recordar, i està formada, a més, pel prefix llatí 
co-, que aquí indica compleció, i el sufix –arius, que indica reu-
nió. un comentari és el conjunt (-arius) de totes les explicacions 
que aportem o afegim (co-) a un text o a un fet per a la seva 
comprensió (-men-).

L’objectiu d’un comentari de text és, per tant, aportar totes les 
consideracions que calgui a fi que el seu sentit quedi aclarit del 
tot i el lector pugui accedir a la seva plena comprensió.

TEXTOS I COMENTARIS DE TEXT

com que no tots els textos són iguals, obrir el sentit del text 
que tenim en cada cas al davant pot demanar explicacions o 
complements diferents segons el cas. 

No és el mateix comentar una obra literària que comentar un 
argument lògic, perquè les mediacions que hem d’aportar per 
a entendre la circumstància d’un personatge literari (posem per 
cas, la insatisfacció de Madame Bovary en el seu matrimoni) 
són de naturalesa diferent que les que hem d’aportar per a en-
tendre per què la forma del modus tollens de la lògica clàssica 
permet falsar enunciats universals.

El que ha d’orientar el nostre comentari és sempre, així doncs, 
la voluntat de fer completament entenedor el text que estem 
considerant.

FALSOS COMENTARIS DE TEXT

Si es tracta d’aportar coses que treguin a la llum el sentit del 
text, hi ha tres maneres de parlar sobre el text que no consti-
tueixen bones maneres de comentar-lo:

•  Si ens limitem a dir el mateix amb altres paraules, o si ens li-
mitem a passar l’estil directe a un estil indirecte sense aportar 
cap clau d’interpretació, no estem comentant el text.

•  Si ens desentenem del text i el prenem només de pretext per 
a parlar d’una altra cosa; és a dir, si aportem coses, però les 
coses que aportem no ajuden a comprendre el text, aleshores 
tampoc no estem fent un comentari de text.

•  En fi, si fem dir coses al text que no diu, si el malinterpretem 
i, encara que suposadament aportem coses que obrin el seu 
sentit, en realitat estem oferint una interpretació equivocada 
del text, aleshores sí que estem fent un comentari de text, 
però un mal comentari de text.

cal, per tant, evitar totes tres coses.

RESISTÈNCIES QUE ORIENTEN EL COMENTARI

de cada text, ens hem de preguntar: què cal explicar perquè el 
text es faci clar com l’aigua? cada text presenta una resistència 
a la comprensió que el comentari ha d’ajudar a vèncer.

Potser no és possible dir quants tipus de resistència podem 
trobar perquè sempre podem trobar algun text d’unes caracte-
rístiques úniques. i, tanmateix, en termes generals podem as-
senyalar, almenys, tres tipus de resistències:

•  El vocabulari: de vegades la clau per a arribar a entendre un 
text és aclarir el sentit d’alguna paraula (o d’algunes parau-
les). Per exemple: a l’Anticrist Nietzsche diu que “Jesús era 
idiota”. N’hi ha prou d’investigar l’etimologia de la paraula 
“idiota” per a veure que no es tracta d’un insult sinó d’una 
constatació. En termes generals: la primera condició per a co-
mentar bé un text és assegurar-se que entenem bé totes les 
paraules, i sobretot aquelles que tenen un paper rellevant en 
el text en qüestió. El glossari pot ajudar per als termes filosò-
fics, però no cal desestimar l’ús d’altres tipus de diccionari.

•  L’estructura: sobretot quan el text és llarg, és fonamental en-
tendre l’ordre i l’enllaç de les idees i, per tant, cal que aten-
guem la forma per a copsar bé el contingut.

•  Els implícits: un text s’inscriu sempre en un context, i l’autor 
sovint dóna informació per sabuda que cal explicitar perquè 
el text mostri el seu sentit. Hi ha, almenys, tres menes de co-
ses implícites que el comentari ha d’explicitar:

-  Les tesis (o els autors) contra què (o contra qui) es pen-
sa. Exemple: si trobem un fragment en què s’afirma que 
el fonament de la moral només pot ser l’experiència, hem 
d’entendre que l’autor es deu estar oposant a altres autors 
que opinen diferent: llavors hem d’escriure alguna frase com 
“contra els que sostenen que..., l’autor argumenta que...”.

-  Variació del punt anterior, les tesis (o els autors) amb què (o 
amb qui) pensa. Per exemple: si un autor del segle xx sabem 
que es declara empirista a la manera de Hume, saber-ho pot 
ajudar a comprendre el text.

-  Síntesi dels dos anteriors. Pot ser que el text s’emmarqui 
en el context d’una polèmica entre escoles, i aleshores val 
la pena dir-ho. 

-  El context polític o biogràfic. Sovint no és rellevant, però 
moltes vegades sí, i com a lectors hem de saber veure quan 
hi hem de fer referència per a comprendre del tot el sentit 
del text. Per exemple: per a entendre el punt de partida de la 
filosofia de descartes —si el text va d’això—, segurament és 
irrellevant el context polític però, en canvi, és molt rellevant 
la revolució científica. O un altre exemple: per a entendre a 
fons la defensa lockeana del dret de resistència, és del tot 
rellevant el context polític de l’anglaterra del segle xvii. 
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–  La posició del fragment considerat en el conjunt de l’obra 
de l’autor. Per exemple: per a entendre un fragment de filo-
sofia política de Plató, potser ajudarà —per bé que no ne-
cessàriament— remetre a la seva teoria de les idees encara 
que en el fragment en qüestió no hi surti de forma explícita.

EL MOMENT DE L’ANÀLISI: LA LECTURA ATENTA

No podem explicar el que no entenem: la primera tasca a fer 
amb un text és llegir-lo a fi d’entendre’l (si convé, llegir-lo diver-
ses vegades).

donem els consells de lectura següents:

•  Buscar en diccionaris i al glossari els termes que no acabem 
d’entendre. Si tenen més d’una accepció, assegurar-se que 
entenem bé la que escau al mot en el context del text con-
siderat.

•  En un text curt (per exemple de la mena que surten als 
exàmens d’història de la filosofia de les proves Pau), hi sol 
haver una sola tesi principal. En textos llargs, potser n’hi ha 
més d’una. En tots els casos, aconsellem encerclar el mot (o 
els mots) o la frase (o frases) que serveixi per a assenyalar 
aquesta tesi (o tesis).

•  La defensa d’una o més tesis demana una estratègia expo-
sitiva o argumentativa dotada d’una estructura determina-
da. Si el text té més d’un paràgraf, tot sovint cada paràgraf 
constitueix un moment en el desplegament de l’argument. 
amb un codi de subratllats i fletxes, cal “dibuixar” en el text 
mateix quina és l’estructura de l’argument. Per a fer-ho, és 
important atendre les tesis secundàries del text (aquelles que 
s’hi afegeixen perquè tenen un paper en l’argumentació) i les 
connexions.

•  algunes de les coses que es diuen remeten a allò que hem 
anomenat “implícits”. En els marges del text, cal apuntar 
quins són aquests implícits, concretant en quin punt del text 
és rellevant tenir-los en compte, a fi de preparar la redacció.

•  En fi, en el text hi pot haver errors formals i de concepte, o 
afirmacions que només s’aguanten si interpretem les parau-
les d’una manera determinada. comentar un text és, també, 
valorar-lo, no en el sentit de donar la nostra opinió personal, 
sinó en el sentit de treure a la llum els prejudicis o les pre-
comprensions que l’autor del text palesa. 

EL MOMENT DE LA SÍNTESI: EL QUÈ I EL COM

Fet tot l’anterior, cal que el comentador sigui capaç de:

•  dir amb una sola frase què defensa el text.

•  dibuixar en un sol esquema el com: l’estructura del text en 
defensa de la tesi.

•  Marcar en l’esquema el punts on caldrà una petita digressió 
per a fer explícit un implícit, o indicar que tal tesi se sosté 
només si (posem per cas) per “llibertat” entenem això i no 
allò.

LA REDACCIÓ

Els punts anteriors ja són l’esquelet del comentari, i ara ja 
només falta reforçar les articulacions, posar-hi carn, tendons 
i musculatura, i, en fi —per tancar la metàfora— donar cos al 
comentari.

Podem tenir en compte tres coses:

•  La redacció ha de ser sòbria, clara i coherent, respectuosa 
amb l’estructura del text comentat, impecable des del punt 
de vista sintàctic i ortogràfic. 

•  cal evitar la palla: qualsevol afegit que no contribueixi a acla-
rir el sentit del text —que busqui, per exemple, el lluïment del 
comentador— s’ha de desestimar.

•  Escriure bé és difícil: cal rellegir i tornar a rellegir, esmenar i 
tornar a esmenar la redacció feta fins que un sent que al re-
dactat ja no li falta ni li sobra res. El talent és un 10 per cent 
de geni i un 90 per cent de suor. i l’entrenament —esforçar-se 
a fer-ho bé des del primer comentari— ajuda a adquirir uns 
hàbits i uns mecanismes que ens fan cada cop uns lectors i 
comentadors més bons.
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LA DISSERTACIÓ

LA PARAULA “DISSERTACIÓ”

una dissertació és un discurs metòdic —o una redacció metò-
dica i estructurada— que tracta una qüestió, l’aclareix com a 
problema, examina les posicions o les respostes possibles que 
es poden defensar en relació amb ella, discuteix cadascuna de 
les opcions i guanya, en acabat, una posició que és la que de-
fensa l’autor del discurs (o de la redacció) en qüestió. Es tracta, 
per tant, d’un exercici personal de pensament, en què la forma 
ha de reflectir el diàleg del qui pensa amb si mateix en virtut del 
qual s’arriba a una posició determinada.

Etimològicament, “dissertació” ve del llatí dissertatio, compost 
al seu torn a partir del verb dissertare i del sufix -io que indica 
“acció i efecte de”. Dissertare és el verb freqüentatiu de dis-
serere, compost a partir del prefix dis-, que indica transició o 
recorregut per una multiplicitat de camins, i el verb serere, que 
significa teixir, enllaçar o entrelligar. Disserere significa, per tant, 
entrelligar o enllaçar diferents elements de maneres distintes, 
i dissertare resulta ser en suma això mateix, però realitzat de 
manera reiterada. una dissertació és, des de l’etimologia del 
mot, l’acció i l’efecte d’enllaçar repetidament diferents elements 
de diferents maneres, en un teixit discursiu ben travat i unitari.

de l’etimologia mateixa se segueix que la mera llista de consi-
deracions o la mera juxtaposició de tesis filosòfiques distintes 
no és pas una dissertació. una dissertació ha de ser un discurs 
ben travat, coherent de dalt a baix, el cos del qual s’estructuri 
seguint l’ordre de les idees que es van entrellaçant les unes 
amb les altres de totes les formes possibles. des del punt de 
vista formal, els connectors seran, per tant, molt importants.

LA DISSERTACIÓ FILOSÒFICA

una dissertació filosòfica és sempre la solució raonada d’un 
problema. Per això mateix, ha de tenir sempre tres moments:

•  una introducció, en la qual, a partir de l’enunciat, planteges 
adequadament el problema que se’t dóna a pensar.

•  un cos de la dissertació, en què examines metòdicament el 
problema plantejat.

•  una conclusió, en què, a partir de la posició guanyada en el 
cos de la dissertació, respons de manera concreta i explícita 
el problema plantejat a la introducció.

LA INTRODUCCIÓ I LA CONCLUSIÓ

La introducció

La funció essencial de la introducció no és fer una presentació 
retòrica de la temàtica, sinó plantejar un problema. 

dels enunciats que es proposen per a fer-ne una dissertació, 
n’hi ha que són preguntes (“internet ens fa lliures?), però n’hi 

ha que no ho són. d’aquests segons, poden ser una frase cèle-
bre que fa una afirmació polèmica (“La moral és un invent dels 
febles per a dominar els forts”) o bé una parella de nocions 
(“Natura i cultura”).

Fins i tot quan l’enunciat té la forma d’una pregunta (“La violèn-
cia és un mal necessari?”), el que l’enunciat mai no fa per si sol 
és explicitar per què la pregunta és pertinent, és a dir, per què 
apunta a un problema genuí.

Per tant, com que el tema no ha estat formulat com una qüestió 
o, fins i tot si ha estat formulat així, com que no explicita què fa 
que la qüestió sigui un problema digne de ser pensat, el primer 
que cal fer és analitzar la qüestió com a problema: aquesta és 
la funció de la introducció.

Per a fer-ho, cal evitar: 

•   Fer d’entrada judicis de valor retòrics i buits. Per exemple, 
cal evitar començar la dissertació dient “És aquesta una de 
les qüestions més inquietants amb què s’enfronta el qui vol 
pensar la naturalesa de la moral, etc.”.

•  Explicar coses que no tenen relació directa amb la qüestió 
plantejada. Per exemple, si es dóna a pensar la frase “La mo-
ral és un invent dels febles per a dominar els forts”, no té 
sentit començar parlant de la biografia de Nietzsche (per més 
que sigui l’autor de la frase).

•  Provar de situar el problema plantejat en el context d’un pro-
blema superior. Per exemple, si l’enunciat pregunta “La Natu-
ralesa i déu són la mateixa cosa?”, no té sentit començar a 
parlar de la religió en general.

d’entrada, hi pot haver almenys (sempre en funció dels enun-
ciats) dues bones estratègies:

•  triar un o dos exemples que, a mode d’il·lustració, permetin 
elevar-se del cas particular (els exemples) al cas universal a 
què remet l’enunciat. Per exemple: si la frase és “La moral és 
un invent dels febles per a dominar els forts”, es pot començar 
amb un exemple inventat que mostri la versemblança de l’afir-
mació. Podria ser així: 

“Quan ja ens trobem immersos en un món moral, es fa difícil 
prendre distància de les normes que ens han inculcat per 
veure’n l’origen. al capdavall, que hem de menjar amb coberts 
i dir “bon dia” quan entrem en una botiga i protegir els febles, 
tot això ens sembla tan natural, que no pensem que les coses 
poguessin ser d’una altra manera. i tanmateix, és natural tot 
això? imaginem-nos un home que viu en una època més pri-
mitiva, en què els càstigs corporals són a l’ordre del dia i les 
relacions entre els individus són més brutals que no pas ara. 
No és creïble que, si aquest home és feble, tracti de fer servir 
la seva astúcia per a manipular els més forts que poden fer-li 
mal? i si troba la manera de fer-los reprimir la seva violència, 
no la farà servir per a guanyar seguretat? Etc.”. 
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a partir d’aquí, caldria dir que, encara que la cosa és possible, 
cal examinar si, a més, és probable que hagi passat. i a conti-
nuació vindria el cos de la dissertació.

•  atendre la noció clau de la pregunta, i guanyar una primera 
definició funcional per a aclarir el problema. Per exemple: si es 
demana un comentari de la frase “La mentida és un bé si se 
sap fer-ne un ús adequat”, el primer que cal mostrar és per què 
aquesta afirmació pot ser problemàtica, de manera que pot ser 
una bona entrada en la qüestió aclarir la noció de mentida: 

“Pot la mentida ser un bé en cap cas? La mentida no és pas 
mera ignorància o error. ignorar una cosa és, simplement, no 
saber-la: la ignorància és purament negativa. Per la seva part, 
l’error és la ignorància que no és conscient d’ella mateixa: 
el propi de l’error és precisament que s’ignora que s’està en 
l’error i es pren per veritat el que és fals. L’error és, doncs, 
involuntari. La mentida, en canvi, per definició és sempre in-
tencionada: consisteix a fer creure a l’altre que és veritat una 
cosa que som plenament conscients que és mentida. No es 
tracta només de tergiversar la veritat —això també ho fan els 
il·lusionistes i els poetes—, sinó que hi ha d’haver la volun-
tat explícita de l’engany i la manipulació en la vida real. Pot, 
doncs, en algun cas de la vida real, la mentida ser un bé? i 
tanmateix, parlem igualment de mentides piadoses, és a dir, 
de mentides dites a fi de bé. té sentit aquesta noció? Etc.”.

Quan es tracta de descobrir el caràcter problemàtic d’una noció 
—com la de “mentida” en l’exemple que acabem de posar—, el 
que fem és descobrir-hi una paradoxa, una mena de contradic-
ció aparent que constitueix el motor de la reflexió. La introducció, 
aclarir l’enunciat com a problema, garanteix que no cometrem 
l’error més greu que es pot cometre en una dissertació filosòfica, 
que és fugir d’estudi. Explicitar en tota la seva complexitat “de què 
es tracta?”, orienta i mou l’esforç de la reflexió filosòfica.

La conclusió

La conclusió ha de ser la resposta exacta de la introducció: 
consisteix simplement a respondre la qüestió que la introducció 
s’ha esforçat a plantejar en els termes adequats. 

El que hi ha entre la introducció i la conclusió —el cos de la 
dissertació— no fa res més que preparar aquesta resposta final.

EL PLA DE LA DISSERTACIÓ

Observació preliminar

L’estructura del cos de la dissertació sempre ha d’estar en fun-
ció del problema plantejat. No és possible, per tant, donar un 
pla que serveixi en tot cas i sense matisos per a no importa 
quines qüestions. cal, per tant, donar-se sempre la llibertat de 
fer una altra cosa a més de possibilitats que proposem, a la 
llum del problema considerat en cada ocasió.

amb tot, hi ha almenys tres possibilitats que cobreixen un nom-
bre molt important de temàtiques possibles. La primera és el pla 
dialèctic; la segona, l’anàlisi d’una noció, i la tercera, la confron-
tació de dues nocions.

Primera possibilitat: el pla dialèctic

És un pla en tres etapes: tesi, antítesi i síntesi.

En moltes ocasions, la pregunta admet la confrontació de dues 
possibilitats. Es tracta aleshores de procedir en tres fases:

•  defensem la primera possibilitat.

Transició: mostrem la inconsistència de la primera possibi-
litat.

•  defensem la possibilitat contrària.

Transició: mostrem la inconsistència de la segona possibilitat 
i fem notar, per tant, la necessitat de reconsiderar la primera 
junt amb la segona.

•  Guanyem un punt de vista superior que permeti integrar la 
part de veritat que hi ha en cadascuna de les possibilitats.

Per exemple, si tenim l’enunciat “La moral no és res més que 
obeir les normes heretades”, podem argumentar d’aquesta ma-
nera: (1) Sí, ens trobem ja d’entrada en el món a través de 
l’educació i consisteix precisament a haver incorporat certes 
normes; (2) No, la moral vertadera és obediència a un principi 
que és racional i, per tant, que està per sobre de totes les mora-
litats culturalment donades; (3) Sí i no: no perquè, en efecte, hi 
ha la possibilitat de progrés moral amb vista a la realització ple-
na d’un ideal de racionalitat i d’universalitat, i sí perquè aquesta 
possibilitat és només un ideal i a la pràctica ens trobem limitats 
pels costums que ens han inculcat.

Les dues dificultats que té aquest esquema són:

•  En la transició de la tesi a l’antítesi, és important no limi-
tar-se a apuntar que hi ha un altre punt de vista, és a dir, 
és important no limitar-se a juxtaposar les dues possibilitats. 
La segona possibilitat (antítesi) s’ha de formular un cop hagi 
estat refutada la primera possibilitat, és a dir, presentant els 
arguments que demanen la consideració d’una posició al-
ternativa. Si el redactat no mostra la necessitat d’una altra 
posició, el lector es preguntarà per què no ens hem quedat 
simplement amb la tesi.

•  La síntesi no pot ser, simplement, una apel·lació a la modera-
ció, del tipus, “evitem els extrems” o similars. La síntesi ha de 
ser una posició més robusta que les dues tesis examinades 
per separat i, per tant, ha d’incorporar la part de veritat que 
hi ha en totes dues un cop superats els punts febles que hi 
ha en cadascuna. La síntesi ha de ser una tesi més forta que 
la tesi i l’antítesi.
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Segona possibilitat: anàlisi d’una noció

Quan l’enunciat dóna a pensar una noció, per exemple “La lli-
bertat”, cal primer precisar la natura de la noció, per considerar 
només en un segon moment la seva existència. En alguns casos, 
serà pertinent encara considerar al final el seu valor.

En el llibre trobareu els múltiples sentits de la paraula “llibertat”, 
i la dissertació hauria d’explicar-los tots. caldria, en un segon 
moment, discutir quins sentits de la paraula són controvertits i 
quins no, i acabar valorant les conseqüències d’admetre o no 
cadascun dels sentits.

Tercera possibilitat: la confrontació de dues nocions

de vegades l’enunciat és una parella de nocions: “dret i moral”, 
“Falta i error”, etc. En aquest cas, cal evitar fer dues disserta-
cions en una: cal evitar limitar-se a juxtaposar l’anàlisi de la 
primera noció i l’anàlisi de la segona. L’important és explicitar 
la relació entre totes dues nocions. un esquema possible és:

•  anàlisi de la primera.

•  anàlisi de la segona.

•  Explicitació de la relació que hi ha entre totes dues, que pot 
ser d’analogia, d’oposició, d’implicació o de coimplicació.

aclarim què volem dir per “coimplicació”. considerem l’enunciat 
“La seguretat és més important que la llibertat”. En lloc de se-
guir un pla dialèctic del tipus “sí-no-sí i no”, podem fer una altra 
cosa, seguint aquest pla: demostrar primer que sense seguretat 
no hi pot haver llibertat; demostrar després que sense llibertat 
no hi pot haver seguretat; i concloure al final que la pregunta 
planteja un dilema que caldria replantejar en termes del que 
és o no legítim per a defensar la seguretat i la llibertat de tots.

CONSELLS DE REDACCIÓ

cal ser rigorós i clar. una tesi es demostra amb arguments i s’il-
lustra amb exemples. No és lícit donar res per suposat: cal es-
criure per a un lector intel·ligent però del qual suposem que no 
té cap formació filosòfica i, per tant, a qui li hem d’explicar les 
coses perquè s’entenguin. El millor estil per a pensar bé és el més 
simple: cal escriure de forma sòbria, sense abusar de les imatges, 
i amb frases curtes i ben enllaçades pels connectors adequats.

Rellegiu i repasseu. assegureu que les teories que atribuïu a 
aquest o aquell autor les expliqueu de forma fidel, comproveu 
que les dades científiques que useu en un argument són exac-
tes, examineu que en els vostres arguments no caieu en cap 
fal·làcia, considereu com atacaran la vostra posició els qui no hi 
estiguin d’acord i refeu la redacció per a formular les coses de 
tal manera que no sigui fàcil atacar-les. En suma: feu-vos res-
ponsables de tot el que dieu en la vostra dissertació. i refeu-la i 
milloreu-la si encara no podeu respondre del tot per ella.
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EL DEBAT

LA PARAULA “DEBAT”

La paraula debat està emparentada amb la paraula “batalla”, 
que deriva del francès “bataille”, que, al seu torn, ve de llatí “ba-
ttualia”, “art de lluita amb espasa”, derivada del verb “battuere”, 
que significa colpejar. aquest mateix verb ens dóna bat, batre, 
combatre, rebatre i debatre.

“debatre” significa literalment colpejar (-batre) de dalt a baix 
(de-). un debat és, en efecte, un combat entre dues persones 
o dos equips, però no amb l’espasa, sinó amb la paraula. i, 
igual que amb l’esgrima, el debat dialèctic demana el domini de 
diferents habilitats. almenys cinc: la documentació, el treball en 
equip, l’argumentació, l’oratòria i la dialèctica. 

LA LLIGA DE DEBAT DE LA XARXA VIVES

Naturalment, com en els duels, els qui combaten poden pactar 
condicions formals diferents. Hi ha, però, un format que entre-
na totes aquestes habilitats i que té la virtut que permet als 
alumnes d’un institut competir amb companys d’altres instituts, 
i no només de catalunya, sinó de tots els territoris de llengua 
catalana. Ens referim a la LLiGa dE dEBat organitzada per la 
Xarxa Vives d’universitats. trobareu informació detallada, inclòs 
el reglament i les condicions d’inscripció, en aquesta adreça: 
www.vives.org

Per a seleccionar l’equip que representarà l’institut en la lliga, 
en el centre es pot organitzar una lliga interna, fins i tot entre 
equips amb components de cursos diferents (de 4t d’ESO, 1r 
i 2n de Batxillerat). El que expliquem a continuació pot tenir 
interès, així doncs, fins i tot per als instituts que, tot i que volen 
ensenyar els seus alumnes a debatre, no vulguin participar en la 
lliga de la Xarxa Vives.

EL PROCEDIMENT

tot debat ha de complir unes condicions formals determinades, 
que garanteixin que tots els contendents hi puguin participar 
en igualtat de condicions. Pel que fa a la lliga de debat, els 
organitzadors proposen sempre el tema sobre el qual debatre. 
a tall indicatiu, en els tres darrers els temes han estat: “Si vo-
lem la pau, cal estar preparats per a la guerra?” (2014), “Els 
diners fan la felicitat?” (2015) i “internet ens fa més lliures?” 
(2016). com mostren els exemples, la pregunta sempre es pot 
respondre amb un “sí” o amb un “no”. cada equip ha d’acudir a 
la competició preparat per a defensar tant una cosa com l’altra. 

El procediment (fins ara) és aquest:

•  Se sorteja quin dels dos equips obre el debat. 

•  Els torns dels equips durant les eliminatòries seran com se-
gueix a l’exemple (en aquest cas comença l’equip a favor): 

– a favor (aF): exposició inicial de 5 minuts. 

– En contra (Ec): exposició inicial de 5 minuts. 

– aF: refutacions de 4 minuts. 

– Ec: refutacions de 4 minuts. 

– aF: refutacions de 4 minuts. 

– Ec: refutacions de 4 minuts. 

– Ec: conclusions de 3 minuts. 

– aF: conclusions de 3 minuts. 

El debat dura, així doncs, uns 32 minuts. En el reglament troba-
reu més detalls sobre el que es valora i sobre els moments en 
què cada equip pot intervenir.

TREBALL EN EQUIP

En una lliga de debat no debaten individus sinó equips. a l’esco-
la, es poden programar activitats que posin a prova les habilitats 
de cada alumne, però cal tenir en compte que caldrà comptar 
amb participants que mostrin perícia en cadascun d’aquests 
àmbits:

•  documentació i presentació ordenada de les dades recolli-
des.

•  argumentació i capacitat dialèctica.

•  Oratòria o capacitat de defensar oralment, tant pel que fa al 
contingut com pel que fa a la forma —incloent-hi el llenguatge 
corporal, l’entonació, etc.—, un discurs ben construït, brillant, 
coherent i persuasiu.

•  Lideratge o capacitat de coordinar els membres de l’equip.

No cal repartir papers d’entrada, sinó que en la primera fase 
del treball el debat intern ha de permetre posar de manifest les 
aptituds de cadascú. Es pot fer una lliga de debat interna, dins 
l’institut, en què el professor pugui aplicar les formalitats d’una 
forma prou flexible com per a permetre corregir sobre la marxa 
els defectes dels participants.

aquesta part de la preparació del debat demana:

•  coordinació de les tasques.

•  un debat intern per a multiplicar els arguments i contraargu-
ments.

•  una feina de síntesi o d’ordenació de les idees que van sor-
tint.

•  La repartició i assumpció de rols diferents en la competició.

La lliga de debat es pot treballar amb alumnes de 1r de Batxi-
llerat. Però també pot ser una bona ocasió per a “fer institut” 
o “fer escola”, i preparar equips diversos formats per alumnes 
de diferents cursos, fins i tot fer alguna competició interna que 
constitueixi una jornada festiva dedicada al pensament i a la 
filosofia. Quan els equips són formats per alumnes de cursos 
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diferents, l’activitat permet treballar encara més valors, com el 
treball intergeneracional, el lligam entre cursos diferents i, en 
suma, el sentit de la comunitat educativa més enllà del grup 
classe.

LA DOCUMENTACIÓ

El primer que es demana en un debat és que els qui intervenen 
estiguin ben informats sobre els temes que tracten i, doncs, 
que siguin capaços d’aportar dades objectives que serveixin de 
suport a la posició que es vol defensar.

un cop formats els equips, cal, doncs, que duguin a terme una 
primera fase de documentació:

•  Que cerquin informació.

•  Que seleccionin les dades que ajuden a sostenir cadascuna 
de les dues tesis enfrontades.

•  Que ordenin la informació recopilada d’acord amb argumen-
taris possibles.

En el debat, és lícit aportar la documentació que, si es considera 
oportú, es pot presentar en un power point, prezzi o suport simi-
lar per a mostrar-lo al jurat (i al públic) que assisteix al debat.

aquesta fase és útil per a ensenyar als alumnes a distingir les 
fonts fiables de les que no ho són. Val a dir que la força retòrica 
de les dades presentades tindrà molt a veure amb els argu-
ments d’autoritat i, per tant, que cal triar bé les fonts que fem 
servir d’autoritat.

ARGUMENTAR

Etimològicament, un argument és un instrument per a aclarir 
alguna cosa. argumentar consisteix a elaborar un discurs que 
es posa tot ell al servei de l’aclariment del tema sobre el qual 
s’argumenta. Més enllà de la correcció formal, la força dels ar-
guments depèn en bona part, així doncs, de la seva claredat. 
Per això mateix, cal:

•  Planificar l’argumentari de tal manera que tots els arguments 
presentats resultin adequats, coherents i cohesionats.

•  desenvolupar, no un, sinó dos argumentaris, un per a cada 
posició.

•  adornar el discurs amb recursos que el facin brillar; construir 
un discurs de qualitat que persuadeixi pel contingut i per la 
forma.

ORATÒRIA

En l’art de l’oratòria, les paraules són molt importants, però no 
ho són tot. cal també entrenar:

•  La seguretat de l’orador en la seva exposició.

•  L’habilitat per a mostrar-se convincent.

•  La fluïdesa i la naturalitat en la intervenció.

•  La capacitat de preveure o atendre els raonaments rivals, la 
capacitat d’adaptar el propi discurs per a respondre, de forma 
dialogant però crítica, els arguments dels contrincants.

•  La capacitat d’assenyalar els punts febles dels rivals de ma-
nera contundent però respectuosa.

aquí, el llenguatge corporal, així com la música amb què es 
diuen les coses, són tan importants com la força lògica dels 
raonaments. cal ocupar l’espai, parlar amb les mans, encertar 
les pauses retòriques i les inflexions de la veu, etc. No hi ha una 
sola manera de fer-ho bé, però a classe cal entrenar el gust per 
l’exposició ben feta. És molt recomanable que siguin els ma-
teixos alumnes que avaluïn la intervenció dels companys, que 
comparin un exemple amb un altre, que comentin què poden 
millorar, que prenguin consciència que, si bé no hi ha una mecà-
nica a imitar per tothom, tanmateix, com en l’art, la intuïció ens 
permet distingir la qualitat d’unes intervencions per comparació 
amb les altres.

És molt important inculcar el respecte. Que el joc porti a defen-
sar, segons la sort, una tesi o la seva contrària és només una 
manera de convidar a pensar a fons qüestions controvertides, 
però cal considerar la demagògia i les desqualificacions com a 
perversions possibles del joc que cal neutralitzar.

DIALÈCTICA

Ja que el reglament preveu que un equip pugui interrompre l’ex-
posició de l’altre amb preguntes que siguin pertinents, tot bon 
equip de debat ha de comptar, en fi, amb bons dialèctics: alum-
nes que detectin de forma immediata les fal·làcies o els punts 
febles dels arguments del rivals, i que siguin ràpids a formular la 
pregunta impertinent que pot descol·locar-los.

a partir d’aquestes indicacions, cada professor sabrà trobar, en 
funció de la realitat del centre on treballi, els temes adequats 
o la manera de treballar-los per a fer els seus alumnes més 
competents en un munt d’habilitats transversals.
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 El món en el qual naixem 

•  El relat dels orígens

•  La segona sortida al món

•  un món ja fet

•  un nombre incalculable de mediacions

•  L’aparició del món

•  Els altres, nosaltres i el món

La decepció originària 

•  Els canvis i la vida

•  Els canvis en la nostra vida: l’exemple  
d’un adolescent

•  La vida i el temps: desig, espera  
i expectatives

•  Les expectatives en la percepció del valor  
de les coses 

•  credulitat i desengany

•  La decepció en l’origen de la filosofia

Actitud natural i actitud teòrica 

•  La presa de consciència

•  La noció d’actitud

•  dues actituds bàsiques

•  L’actitud natural

•  L’actitud teòrica

L’alienació. Filosofia i llibertat 

•  L’anhel de llibertat i les dues formes  
de servitud

•  La indiferència del món, que no és mera 
resistència

•  La noció d’alienació

•  La feina, com a lloc on es fa visible 
l’alienació

•  L’alienació de la feina

•  L’alienació de la feina i l’alienació de la vida

•  Esquinçats

•  Filosofia i llibertat

Els problemes filosòfics. Les disciplines 
filosòfiques 

•  Problemes filosòfics i disciplines filosòfiques

•  Primer problema: el llenguatge

•  Segon problema: la realitat

•  tercer problema: la moralitat

•  Quart problema: la política

•  cinquè problema: el coneixement

•  El problema de tots els problemes: la finitud 
de la vida

•  El saber filosòfic en el seu conjunt

 Les paraules i les coses 

•  El llenguatge com a instrument eficaç  
de comunicació

•  Els elements constitutius de tot acte  
de comunicació

•  El problema de la relació entre significats 
i significants

•  El problema de la representació. 
imatges i conceptes

•  dels noms comuns als noms propis.  
Sentit i referència

•  El llenguatge específicament humà

 La paraula com a acció 

•  Els actes de parla o enunciats performatius

•  Els actes de parla en la creació del món:  
les institucions

•  Els conceptes socials i els conceptes 
institucionals

•  L’art de la persuasió. La retòrica

 La força simbòlica del llenguatge 

•  Els signes. Senyals i símbols

•  La plasticitat del llenguatge humà

•  La força simbòlica del llenguatge: la cultura

 Llenguatges naturals i llenguatges formals 

•  Llenguatge i metallenguatge

•  El llenguatge natural

•  Els llenguatges formals

•  Lògica informal i lògica formal

•  La lògica formal

•  La noció d’inferència

Llenguatge i pensament 

•  El pensament. anades i vingudes  
del fet a la idea

•  dues teories extremes

•  No sense llenguatge

•  No sense llenguatge, però tampoc només 
llenguatge

•  La paraula al bell mig del pensament

•  El llenguatge i el temps

•  La multiplicació de les llengües

•  La filosofia com a esforç d’aclariment

Aparença i realitat 

•  aparèixer i semblar

•  Els tres sentits de l’adjectiu “real”

L’ésser de les coses 

•  L’ésser i el fenomen. El principi 
d’universalitat de l’ésser

•  Pensar el que les coses són: les categories

•  La noció d’ontologia

El principi rector 

•  La mobilitat de les coses que arriben a ser

•  El principi rector de totes les coses

 Monisme o pluralisme 

•  Les nocions de monisme i de pluralisme

•  Les dimensions del monisme materialista

•  Les dificultats del monisme idealista

•  Les dificultats del pluralisme

Dinamisme o immobilisme 

•  Les nocions de dinamisme o immobilisme 

•  L’immobilisme i dues maneres de dir. 
Parmènides

•  El dinamisme. Heràclit

•  La tensió entre immobilisme i dinamisme, 
punt de partida de l’ontologia occidental

1 El projecte filosòfic 2 El llenguatge 3 La realitat I: el món
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La realitat humana 

•  Què sóc jo?

 Determinisme o indeterminisme 

•  un experiment social per a pensar  
si som lliures

•  La posició determinista

•  El caràcter metafísic —no merament 
científic— del determinisme

•  El determinisme i el problema  
de la responsabilitat

•  tipus de determinismes

•  La posició indeterminista

•  un cas peculiar: l’indeterminisme radical

 El lloc on som: immanència o transcendència

•  Els elements immanents i transcendents  
del fenomen

•  La transcendència del món i del jo

•  La transcendència del subjecte

•  Els elements immanents del fenomen

•  Metafísiques transcendentalistes  
i immanentistes

 Una sola realitat? La filosofia de les 
cosmovisions 

•  La filosofia de les cosmovisions

•  La cosmologia com a estudi del lloc  
de l’ésser humà en el món

•  Hi ha un sol ordre?

•  com hem de pensar ara el nostre lloc  
en el món? 

•  La crisi de la cosmologia antiga

•  El moment actual: la metafísica davant  
el culturalisme

 Pensar la realitat. La metafísica com  
a problema

•  Fenomenisme, culturalisme i el caràcter 
problemàtic de la metafísica

•  ampliació de la noció d’experiència

•  El pensament com a experiència

•  L’experiència dels nombres

•  L’experiència de la llibertat

•  L’experiència de déu

•  conclusió: els tres grans temes de la 
metafísica i la metafísica com a problema

El món moral. Les obligacions

•  El paper dels sentiments en la formació  
de les persones

•  Els sentiments, pulsions transfigurades

•  L’obediència

•  Les obligacions

•  tipus d’obligacions

•  Quantes coses ens lliguen?  
Els contextos de la vida humana

•  La noció d’autonomia com a ideal il·lustrat

•  La força del costum. El món moral

 Les possibilitats humanes.  
La virtut i la felicitat 

•  Naturalesa i llibertat. La vida humana  
en la cruïlla

•  La noció de llibertat

•  Projecte i vocació

•  La virtut i la felicitat. El dilema

La raó de ser de l’ètica 

•  Les morals i l’ètica

•  Per què l’ètica?

Els camins de l’ètica

•  Les diferents perspectives de la investigació 
en el camp de l’ètica

•  Ètiques descriptives i ètiques normatives

•  Ètiques teleològiques i ètiques 
deontològiques

•  Ètiques substancialistes i ètiques 
procedimentals

•  Ètiques materials i ètiques formals

•  Ètiques de mòbils i ètiques de fins

•  Ètiques religioses i ètiques laiques

•  Ètiques de la convicció i ètiques  
de la responsabilitat

Visió de conjunt dels diferents camins  
de l’ètica

•  un mapa per a orientar-nos en el camp  
de l’ètica

El diàleg amb la tradició com a camí  
del pensament ètic 

•  Perspectives diverses per a comprendre’ns

La Grècia antiga. Bé, virtut i felicitat 

•  Sòcrates: l’intel·lectualisme moral

•  aristòtil: el bé de l’ésser humà

•  Epicur: l’hedonisme

•  L’estoïcisme

Dues ètiques modernes: Hume  
i Kant 

•  Hume: l’emotivisme

•  Kant: el deure com a expressió  
de la llibertat

L’utilitarisme i el procedimentalisme  
contemporanis 

•  Bentham i Mill: l’utilitarisme

•  Rawls, apel i Habermas: tres ètiques 
procedimentals contemporànies

L’aporètica ètica 

•  La constel·lació de problemes amb  
què s’enfronta l’ètica

•  Primera aporia: la pluralitat de codis morals. 
El relativisme

•  Segona aporia: la felicitat i el deure.  
Entre el projecte i la vocació

•  tercera aporia: el nihilisme com a perill  
de la reflexió ètica

•  Quarta aporia: ètica i metafísica.  
La dignitat de l’ésser humà

4 La realitat II: l’ésser humà 5 El món moral 6 Sistemes ètics
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El món polític. Les coaccions 

• inclusions i exclusions: “tu no jugues!”

• La institució de les societats

•  Els enllaços. Els no lligats, els exclosos  
i els deslligats

•  Ser lliure i tenir llibertat

•  Les coaccions

•  tipus de coaccions. Les llibertats

•  El poder absolut. El terror i l’arbitrarietat, 
formes extremes de coacció

•  El xoc d’interessos

•  Primera aproximació a la noció de política: 
la pólis grega

•  L’estructura social de les póleis

•  tres característiques de les póleis gregues

•  La política com a possibilitat de convivència 
pacífica

 La meditació històrica com a mètode  
per a pensar la política 

•  configuracions de la política

Ètica i política 

•  Règims de vida i règims polítics en Plató

•  aristòtil. L’ètica i la política. La sociabilitat 
natural

 La pregunta pels fonaments 

•  un nou plantejament: Maquiavel

•  La sociabilitat qüestionada

Iusnaturalisme i convencionalisme 

•  El pensament polític de Hobbes. El càlcul 
racional com a origen de l’estat

•  Locke. dret natural i poder polític:  
el iusnaturalisme

•  La crisi contemporània del iusnaturalisme

•  Rousseau. La convenció com a fonament  
de l’ordre social

•  iusnaturalisme i contractualisme:  
una discussió terminològica amb relació  
a Hobbes, Locke i Rousseau

El poder en el món modern 

•  un canvi d’escena en la política del segle xix

•  Mill. El liberalisme

•  Locke versus Mill: liberalisme clàssic  
i liberalisme utilitarista

•  Marx. Història i revolució: el paper secundari 
de la política

Defensa de la política 

•  L’experiència política del segle xx:  
el descrèdit de la política

•  La devaluació historicista de la política

•  La politització global. Els totalitarismes

•  El “miracle” de la llibertat

•  L’acció com a poder-començar:  
la reivindicació de la política

Qüestions fonamentals de filosofia  
política 

•  El pensament polític en situació. El caràcter 
pràctic de la teoria política

•  Qüestió 1: L’origen de l’estat

•  Qüestió 2: Qui ha de governar? El principi 
democràtic

•  Qüestió 3: És possible començar de zero? 
Les utopies

•  Qüestió 4: La declaració universal dels 
drets Humans

L’aporètica política 

•  complexitat i provisionalitat. La noció 
d’aporètica política

•  aporia primera: poc o molt estat?

•  aporia segona: la crisi de la democràcia  
en la desestructuració de la societat

•  aporia tercera: la força dels poders 
supraestatals

•  aporia quarta: la doble moral i el problema 
del reconeixement

•  aporia cinquena: el cosmopolitisme

Política i dignitat de l’ésser humà 

•  La responsabilitat de ser humans

La pluralitat de sabers en l’actitud  
natural 

•  La densitat insospitada de les proposicions 
més anodines

•  Les capes de sentit amagades en l’ús  
de les proposicions ordinàries

•  Les capes de sentit acumulades

•  El principi de facilitat en l’acció

•  aplicació del principi de facilitat a l’emissió 
d’opinions i creences

La teoria del coneixement com  
a possibilitat de resposta 

•  La gènesi de la teoria del coneixement

Els tres problemes clàssics de la teoria  
del coneixement 

•  L’experiència doble de l’error

•  dues maneres de qüestionar el 
coneixement: natural i teòrica

•  Els tres problemes clàssics de la teoria  
del coneixement

Primer problema clàssic: 
hi ha coneixement? 

•  Escepticisme i dogmatisme

•  L’escepticisme natural

•  Les tensions de l’escepticisme teòric. 
L’escepticisme metodològic

•  El dogmatisme

•  Entre el dogmatisme i l’escepticisme

 La teoria del coneixement  
com a crítica 

•  El significat filosòfic del dilema entre 
escepticisme i dogmatisme

•  La teoria del coneixement com a actitud

7 Fonaments de la política 8 Problemes de la política 9 El problema del coneixement
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Quin és l’origen del coneixement? 

•  La pregunta per l’origen del coneixement

•  Primera resposta: l’empirisme

L’empirisme de David Hume 

•  Els principis de l’empirisme restringit  
de david Hume

•  tres principis més. El psicologisme

•  anàlisi del principi empirista i del principi 
d’immanència

•  Relació entre el principi de còpia  
i el principi de discriminació d’idees

•  aplicació del criteri de certesa a una crítica 
de la metafísica

El principi empirista de negació  
de les idees abstractes 

•  El problema de les idees generals  
o abstractes

•  La posició de Hume: el nominalisme

El problema dels universals 

•  El problema dels universals al segle xii

•  Les posicions en el debat sobre  
els universals

•  El problema dels universals i la distinció 
entre sentit i referència

El racionalisme en sentit ampli:  
Plató 

•  Racionalisme ampli i racionalisme restringit

•  Racionalisme ampli. Plató i el coneixement 
de les essències

•  discussió del principi geneticopsicològic 
empirista

El racionalisme de Descartes.  
Les facultats 

•  La sensibilitat com a facultat passiva.  
Les idees adventícies

•  La imaginació com a facultat activa.  
Les idees fictícies

•  La raó com a facultat irreductible a les altres 
dues. Les idees innates

•  un exemple d’idea innata: la idea d’infinit

Coneixement a priori i coneixement  
a posteriori 

•  Les nocions de coneixement a priori  
i a posteriori

•  La concepció leibniziana de les veritats  
de fet i les veritats de raó

•  transició. Qüestions de fet i relacions d’idees 
en Hume

•  L’estatut afeblit de la ciència 
en el psicologisme de Hume

•  Balanç: racionalisme versus empirisme

La filosofia crítica de Kant 

•  Les nocions de crítica i d’investigació 
transcendental

•  Els elements del coneixement: sensibilitat  
i enteniment

•  Primera facultat: la sensibilitat. L’estètica 
transcendental

•  Segona facultat: l’enteniment. L’analítica 
transcendental

Quin és l’objecte del coneixement?

•  Realisme i idealisme. Veritat com a 
adequació i com a coherència

•  Les posicions intermèdies entre realisme  
i idealisme

La crítica del coneixement 

•  El desplegament final de la teoria  
del coneixement en la seva funció teòrica 
i pràctica

 La vida en joc

•  L’espectacle de la vida

•  El joc del pensament

•  La vida en joc. La comèdia humana

•  La dualitat originària

•  L’expressivitat de la vida

•  La vida com a donació

El context global de la vida 

•  El caràcter enigmàtic del context  
de la vida humana

•  La tensió temporal de la vida humana

•  temps i projecte: el poder ser sencer

•  La religió i la metafísica davant l’absolut

El treball i el sentit

•  El treball

•  Patologies del treball

•  treball productiu i treball formatiu

•  El treball com a expressió de la vida lliure

•  El rendiment de la vida lliure: tècnica  
i tecnologia

L’art i l’expressivitat 

•  art i artesania

•  Què fa que un objecte sigui una obra d’art?

•  L’art com a exploració de la nostra llibertat

L’amor i la plenitud de viure

•  L’expressivitat més enllà de la paraula

•  Necessitat i desig

•  L’amor com a experiència d’una vida plena

•  L’eros filosòfic

10 L’origen del coneixement 11 La crítica del coneixement 12 L’espectacle de la vida



Pla unitari dE l’OBra

La singularitat d’aquest llibre és que desplega un sol fil argumental, que anomenarem “fil roig”, amb un discurs travat i 
coherent. a través de les 12 unitats es presenten les diferents parts de la filosofia en una visió integrada del conjunt. cada 
nova unitat es construeix sobre la feina feta en totes les anteriors, i constitueix el punt de partida per a l’elaboració i desen-
volupament de totes les que continuen.

Admiració

Decepció

ORIGEN de la filosofia
(unitat 1)

Pel LLENGUATGE
(unitat 2)

L’ÉSSER HUMÀ
(unitat 4)

Per la REALITAT

pel que de la realitat

veiem

es diu

de la condició 
humana

de les coses 
en general

LES COSES
(unitat 3)
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desorientació respecte 
al nostre encaix o 

desencaix en el món

que porta a preguntar pel 
CONEIXEMENT

que porta a preguntar per 
la LLIBERTAT

Com viure junts

Si existeix o no (unitat 9)
Quin és el seu origen (unitat 10)

Com és possible (unitat 11)

En què consisteix 
viure com a éssers 
humans (unitat 12)

Quin sentit té preguntar així (unitat 5)
Com és possible decidir (unitat 6)

Què és la política (unitat 7)
Com viure en la provisionalitat (unitat 8)

desorientació

Suscita les preguntes

Què haig de fer

respecte al 
món

respecte a 
nosaltres

individual

 col·lectiva
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