
Què serà de la filosofia 
en el segle XXI? 

És normal que el fet de trobar-nos no sols a les acaballes 
d'un segle, sinó també d'un miHenni, ens provoque reflexi-
ons escatològiques diverses; també la filosofia pot ser ob-
jecte d'aquest tipus de reflexions que poden ben bé acom-
panyar un estudi sobre el que ha fet (i continua fent) la 
filosofia a la segona meitat del segle XX. 

Preveure el futur consisteix fonamentalment a crear ficci-
ons (podríem parlar d'una filosofia-ficció?) o en el millor 
dels casos utopies. En aquestes ratlles intentaré donar solta 
a la imaginació per a ficcionar, utopiar, predir, desitjar 
i lamentar. Però estic segur que si hagués de parlar del 
passat podria utilitzar els mateixos infinitius que acabe 
d'utilitzar, perquè en el fons la filosofia és desig, lament, 
utopia, ficció ... 

No crec, doncs, que canvie massa la situació interna de 
la filosofia mentre hom puga subscriure el famós comença-
ment del pròleg a la primera edició de la Crítica de la raó 
pura: «La raó humana té el singular destí, en algun dels seus 
camps de coneixement, de trobar-se acorralada per qüesti-
ons que no pot rebutjar perquè són plantejades per la natu-
ralesa mateixa de la raó, però a les quals tampoc no pot res-
pondre per sobrepassar totes les seves facultats.» (A VII). 
Espere i desitge que en el segle XXI aquest text siga tan 
subscrivible com ho era el 1781 quan el va publicar Kant, 
com ho és avui i, si m'obligueu, com ho ha estat en tota la 
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història de la humanitat. El segle XXI els homes seguirem, 
i malament si no ho féssem, plantejant problemes tan inevi-
tables com insolubles i intentant buscar camins de solució, 
mètodes de pensament i recerca per a qüestions que, com 
ha dit Wittgenstein (Tractatus, pròleg, p. 65), tracten de 
«traçar un límit al pensament», però «per a traçar un límit 
al pensament hauríem de poder pensar els dos costats 
d'aquest límit (és a dir, hauríem de poder pensar el que no 
es pot pensar)». 

Al marge d'aquestes generalitats, però, que convenia re-
cordar ja que constitueixen, al meu parer (i, per què no 
dir-ho?, jo crec que al parer de tothom), la raó fonamental 
de ser d'allò que anomenem el pensament filosòfic, hom 
pot detectar certes coses que estan canviant en la manera 
com abordem els problemes, certes especificitats que fan 
que aquella exigència de la raó que denunciava Kant es ma-
terialitze en els moments històrics presents i futurs de ma-
nera diferent. Potser l'anomenat «tomb lingüístic» de mit-
jan segle ha tocat sostre; sens dubte ha estat productiu, 
però el tomb lingüístic és fruit d'un fenomen de la moder-
nitat que ha tingut un període força creador des de la fi 
del XIX fins ara: l'epistemologització de la filosofia. Aquest 
període podria ser substituït pel «tomb informàtic», que 
convertirà la filosofia (aquesta filosofia) en epistemologia 
de l'enginyeria. Aquesta superació/ consumació del tomb 
lingüístic comporta un canvi d'objecte: dels llenguatges hu-
mans (naturals o científics) es passa al llenguatge de les mà-
quines, i de la inteHigència natural a l'anomenada inteJ.Ii-
gència artificial. 

Naturalment que el problema no rau en el fet que s'òbri-
guen nous horitzons a la investigació epistemològica; el 
problema, com sempre en filosofia, és el dogmatisme, en 
aquest cas el reductivisme: l'estudi del coneixement humà 
es redueix a la construcció de models artificials que perme-
ten a le,s màquines simular el comportament inteHigent 
humà. Es aquest reductivisme el que podria comportar el 
risc de la pèrdua d'altres funcions de la raó que ens llegaren 
els grecs. 
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EL procés d'americanització d'Europa 

Aquesta tendència consumaria un procés d'americanitza-
ció d'Europa, en el qual estem immergits i que és difíci l-
ment evitable. Afortunadament, però, en filosofia les tesis 
generen sempre llurs negacions, i això en virtut d'un princi-
pi essencial al pensament crític: tot dogma, siga metodolò-
gic, epistèmic, ètic, ontològic, etc., porta en ell mateix els 
gèrmens de la seua destrucció. Solien dir els dogmàtics que 
tot bon principiant ha de ser escèptic, però que tot escèptic 
no passa de ser un principiant; això és cert, al meu parer, 
però amb un important afegitó: la filosofia seriosa està 
sempre començant i per això tot filòsof ha de ser escèptic. 
Diu Joan Fuster: «Els escèptics són sempre -i per defini-
ció-persones raonables: enraonades. Es posen cautelosa-
ment al costat de la raó, i per això solen tenir raó. O dit 
d'una altra manera: dubten, i encerten.» (Diccionari per a 
ociosos, 1978, p. 41). 

Al segle XX l'epistemologia ha estat, si més no, un camp 
fecund d'investigació filosòfica; les revolucions científiques 
de la primeria de segle ho exigien, com ho van exigir al seu 
temps les revolucions científiques de Galileu i Newton. 
Ara, però, les ciències teòriques estan estabilitzades: la ma-
temàtica i les ciències del món natural no plantegen proble-
mes de fonaments; els problemes giren més al voltant dels 
avenços tecnològics. 

Però les noves tecnologies plantegen problemes més 
greus que el que acabe d'anomenar «tomb informàtic». El 
problema de fons de la revolució tecnològica o cientifico-
t,ècnica, com se sol anomenar, és un problema ètic i social. 
Es per això que renaix amb força el discurs ètic. Les revolu-
cions socials a l'Europa de la primeria del segle XX provo-
caren una llarga i embullada reflexió de filosofia política; 
l'ètica va quedar relegada a un capítol dc conclusions de la 
fi losofia política, ja que s'entenia que el problema fonamen-
tal de l'ètica era una justa organització de la societat. Pense 
que els avenços tecnològics han invertit el problema: el dis-
curs ètic s'està convertint en guia del discurs polític. 

El materialisme històric, que ha dominat bona part del 
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pensament occidental del segle XX és ja avui obsolet com 
a dogma metodològic. Tanmateix, al meu parer, ha donat 
una lliçó d'humilitat a la filosofia: el pensament filosòfic 
no dirigeix la societat, com hauria volgut creure la tradició 
platonicocristiana (i fins i tot l'inici de la modernitat), sinó 
que és una resposta teòrica, ja que la naturalesa humana 
gaudeix d'una demanda natural d'especulació, de teoritza-
ció, sense límits, als problemes que la complexa evolució 
de la societat presenta. Hume va dir que la raó és i ha de 
ser esclava de les passions. Hom podria dir readaptant la 
coneguda tesi de Hume que el pensament filosòfic és i ha 
de ser esclau de les passions de la societat. I les passions 
socials són epistemològiques en moments específics en els 
quals el coneixement humà necessita una reflexió sobre ell 
mateix; aquests són moments més aristocràtics i la raó 
humana necessita reflexionar sobre el seu quefer per tal de 
repensar els seus límits i jutjar la validesa de la seua tasca; 
però tret d'aquests casos esporàdics, les passions socials són 
ètiques, són un clam de llibertat i de felicitat. I per aquí va 
i anirà el discurs filosòfic de l'esdevenidor immediat. 

Ara com ara la filosofia no és morta 

Tornant als inicials plantejaments escatològics: com viurà 
la filosofia a la societat futura? Ara com ara la filosofia no 
és morta malgrat els cants d'òbit que hem escoltat al llarg 
del segle XX des de les posicions més variades. Hom pot 
dir que el segle XX ha estat tan ric en investigació/ creació 
filosòfica com qualsevol altre dels segles de la modernitat, 
ric en epistemologia, ontologia, filosofia social i política, 
sense oblidar la lògica, que és una sòlida construcció del 
nostre segle. I tota aquesta investigació t:é lloc dins dels pa-
ràmetres de la modernitat. eanomenada postmodernitat no 
passa de ser, en filosofia, un producte dels mass media. 

Viurà la filosofia esclavitzada als mass media? No hi haurà 
més relació de la filosofia i la societat civil que els impera-
tius de la conformació mercantil de les passions de les mas-
ses cul~es? En aquest cas el pensament filosòfic, epistemo-
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lògic, ètic o estètic, no passaria de ser un entreteniment per 
a ociosos. La interrelació filosofia-societat, és a dir, filoso-
fia-ciència, filosofia-art, filosofia-ensenyament, filosofia-
activitat política, etc., serà, i ja és, una qüestió fonamental. 
~statu quo vigent des dels inicis de la modernitat fa aigües, 
com si els diversos quefers de la societat civil volguessen 
emancipar-se de la tutela filosòfica. Tanmateix, la filosofia, 
des de la proposta de Kant «sapere aude», ha renunciat a 
la seua funció tutelar medieval per convertir-se en una exi-
gència que cadascú pense per ell mateix i s'allibere de tot 
tipus de tirania. 

La seua funció en la <paideia» de la <polis» 

En aquest ordre de problemes podem preguntar-nos: tin-
drà alguna cosa a dir i fer el pensament filosòfic en la paí-
deia del ciutadà de la societat civil de les properes dècades? 
El destí de la filosofia en l'organització social del saber i 
de la seua transmissió no és una qüestió menor, i no tant 
per la filosofia mateix, la colpidora insistència de la qual 
és inevitable a menys que la humanitat sofresca un procés 
irreversible de robotització (hi ha suficient literatura-ficció 
pel que fa al cas), com per la responsabilitat que la societat 
d'avui té sobre el disseny (mai no demiúrgic, afortunada-
ment) de la societat que ens ve a sobre. La qüestió està a 
debat des de fa molts anys: tot just a Catalunya, pels anys 
seixanta, Sacristan va plantejar des d'una perspectiva pura-
ment epistemològica «el lloc de la filosofia en els estudis 
superiors» (1968). Avui la qüestió ha traspassat les barreres 
epistemològiques i està situada en una perspectiva més a 
prop de la Grècia clàssica: quina serà la funció de la filosofia 
en la paideia de la polis? La qüestió està avui oberta i hem 
de dir que hi ha societats, com l'anglesa i l'americana, que 
assagen d'introduir-la en el disseny d'ensenyament, i d'al-
tres societats, que encegades per la falsa creença que la filo-
sofia és la seua història i una història de filosofemes que 
segons la perspectiva des de la qual es miren poden esdeve-
nir una coHecció de disbarats, tracten de menystenir-la en 
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l'educació de la polis. Augure que aquest serà un tema a de-
batre llargament i podrem continuar matant Sòcrates a bas-
tonades de cec. Però Sòcrates sempre viurà; si morís ... no 
voldria viure en una societat on Sòcrates estigués definitiva-
ment mort! 
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