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Albert Piñero

&quot;La filosofia es salva sola, el que volem
salvar és el seu ensenyament&quot;
ALBERT SOLER (Diari de Girona)

Els professors gironins de filosofia es concentren
aquest migdia al pont de Pedra de Girona per protestar
contra la retallada d'hores lectives d'aquesta disciplina a
secundària. S'han organitzat en la Plataforma per a la
defensa de la Filosofia.
&quot;Salvem la filosofia&quot; és el seu lema. No han
pensat acompanyar-lo de la foto d'un linx, que ara es
porta molt?
No, nosaltres no anem per la vena demagògica (riu). És
només un eslògan. I això que en filosofia els eslògans no
agraden, però tot sigui per tenir ressò.
I per salvar-la.
La filosofia se salva sola, no ens necessita a nosaltres.
El que volem salvar és el seu ensenyament i, sobretot,
l'educació que dóna que se n'ensenyi.
Per què corre perill?
Es pretén que filosofia es cursi només un dia a la
setmana. És inviable. Quan estudiava, les assignatures
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maries es ?feien dues hores a la setmana.
És que la Filosofia ni ofereix certeses ni serveix per fer
diners.
Totalment d'acord. De què serveix aleshores? Doncs
serveix per pensar bé, per aprendre a formar-se criteris.
Potser per això no interessa.
Tothom té a la boca el discurs dels valors, de la
importància de formar ciutadans, etc. Com es fa
compatible això amb l'eliminació de l'únic espai on es
contrasten idees i s'afronta la gran pregunta: &quot;Què
és el que val?&quot;.

No s'haurien de mobilitzar també els pares, i no nómés
els professors?
Hem fet un grup de Facebook, i dels més de mil
associats, només 30 som professors. La resta són gent
jove, intel·lectuals i suposo que pares. Més de 600
persones ens han signat el manifest en només una
setmana.
No està malament mobilitzar tanta gent per un tema tan
concret.
És que no és un moviment corporatiu. No defensem
llocs de treball perquè tenim plaça definitiva. Simplement
creiem que la filosofia és clau en el sistema educatiu.
Potser el conseller Maragall llegeix Hobbes, el qual deia
que l'ociositat és la mare de la filosofia.
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He, he, això és cert, però ociositat en el sentit dels
clàssics: l'espai en que l'home no ha d'atendre les
necessitats.
Sort que Sòcrates no va néixer a Catalunya. Li seria dur
obrir l'Akademia només una hora setmanal.
I es perdria aquells espai on, segons Plató, &quot;les
ànimes es rejoveneixen i es fan flexibles com el ferro
roent&quot;.
Una bona educació per a la ciutadania, no?
Però els polítics tendeixen a educar la ciutadania com
un adoctrinament. Educació per a la Ciutadania és molt
perillosa, perquè alguns llibres de text són pur
adoctrinament. I no voldria usar els mateixos arguments
que la Conferència Episcopal, de la qual em desmarco
(riu).
Segons Descartes, el gran bé que pot tenir un país és
tenir veritables filòsofs. Cap on va aquest país?
En el tema de l'ensenyament, clarament cap avall. El
sistema educatiu fa aigües pertot arreu i els polítics no
encaren el problema.
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