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Persuadits  
per la filosofia

Ser amics de la saviesa. Aquest és el 
significat etimològic de la paraula fi-
losofia. És una definició escaient si 
es té en compte que, tal com passa 
amb l’amistat, els estudiants 
d’aquest grau no tenen gaire clar si 
van ser ells els que van triar fer fi-
losofia o a la inversa. En el que no 
hi ha discussió és que cada cop són 
menys els alumnes que opten per 
endinsar-se en l’estudi dels pensa-
ments. Catalunya té quatre univer-
sitats que imparteixen aquest grau: 
la Universitat de Barcelona (UB), la 
Universitat Autònoma de Barcelo-
na (UAB), la Universitat de Girona 
(UdG) i la Universitat Ramon Llull 
(URL). El curs 2009-2010 tenien 
1.399 alumnes, mentre que el curs 
2012-2013 –les últimes dades ofici-
als de la secretaria d’Universitats i 
Recerca– només n’eren 1.235, un 
18% menys. Les facultats de filoso-
fia de la URL i de la UB són les que 
han perdut més estudiants, amb un 
17% i 13,5%, respectivament.   

Tot i aquest descens, però, la filo-
sofia ha aconseguit persuadir tant 
alumnes joves com d’altres que no ho 
són tant. Són estudiants que aposten 
pel coneixement  i volen trencar el 
predomini dels sabers qualificats 
com a pràctics, enfocats bàsicament 
al món laboral. Tres estudiants que 
estan fent el primer curs a la UB ex-
pliquen a l’ARA per què han optat per 
endinsar-se en la filosofia. 

  
JOAN VINYETA 

67 ANYS 

“Fa 50 anys que volia  
estudiar la carrera” 

 
Jubilar-se ha permès al Joan treu-
re’s una espineta que ha tingut cla-
vada durant 50 anys. Als 17 anys va 
dir al seu entorn que volia estudiar 
filosofia. “La idea no els va agradar 
perquè deien que no portava en-
lloc”, recorda. La pressió familiar el 
va vèncer i, al final, va optar per una 
carrera amb una bona sortida labo-
ral: medicina. Ha treballat durant  
més de quatre dècades en la indús-
tria farmacèutica. “No me’n pene-
deixo –assegura–. Ara bé, tenia molt 
clar que quan em jubilés [cosa que 
va passar fa un any] en lloc d’estar-
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me a casa compliria el meu somni”, 
afegeix amb convenciment.  

El setembre passat va començar 
el grau. “L’únic que busco és adqui-
rir coneixements”, matisa. Tot i que 
la majoria d’estudiants de la seva 
edat opten per fer la carrera com a 
oients –formen part del grup cone-
gut com la universitat de l’experièn-
cia–, el Joan ha decidit estudiar-la 
com qualsevol noi de vint anys. “Vo-
lia relacionar-me amb la gent més 
jove perquè és més divertit. Sóc l’avi 
de la classe”, diu mentre se li escapa 
un somriure sorneguer. Com que 
vol gaudir del que ha batejat com el 
seu “projecte”, ha optat per fer-lo en 
vuit anys en lloc de quatre. “M’ho 
estic passant bé. La filosofia t’ense-
nya  a qüestionar-ho tot, a no donar-
ho per bo”, indica. De moment, ha 
aprovat amb una mitjana de 7 les as-
signatures del primer quadrimes-
tre, una nota que ha millorat en els 
exàmens que ha fet durant la sego-
na part del curs. 

Diu que l’únic canvi que hi ha en-
tre la manera d’estudiar d’ara i la de 
fa 50 anys és la introducció de les 
noves tecnologies a l’aula. “Quan 
vaig estudiar medicina, el primer 
que vaig fer és localitzar l’estudiant 
que agafava els apunts de manera 
taquigràfica perquè me’ls pogués 
passar”, explica. Cinquanta anys 
més tard ha repetit la tàctica, però 
els apunts ara els rep a través del 
correu electrònic.  

El Joan sempre ha sigut un home 
inquiet a nivell intel·lectual. Durant 

la seva carrera professional s’ha for-
mat de manera autodidacta gràcies 
a la lectura. “La filosofia dóna agi-
litat mental per tenir una bona base 
per aprendre. S’ha de complemen-
tar, però, amb una carrera més en-
focada a trobar feina”, apunta. 
Aquesta afirmació contradiu els 
seus professors, que asseguren que 
la filosofia i les matemàtiques són 
dues de les carreres amb més sorti-
des laborals.   

 

MIQUEL OLIVA 
19 ANYS 

“T’ajuda a decidir  
què vols a la vida” 

 
El Miquel va obtenir un 7,3 en la no-
ta global de selectivitat i batxillerat. 
L’oferta de graus que podia escollir 
era àmplia. Els seus dubtes, però, es 
van centrar entre història o filoso-
fia. La segona la va descobrir a bat-
xillerat. “Em va captivar, no sé des-
criure ben bé per què, i al final la 
vaig escollir”, confessa. El Miquel 
manté que cada estudiant entén la 
filosofia d’una manera diferent, pe-
rò que hi ha un denominador comú: 
et fa créixer com a persona. “T’aju-
da a decidir què vols fer a la vida a ni-
vell personal i laboral”, deixa clar. 

És crític amb algunes matèries, 
però de moment els estudis com-
pleixen les seves expectatives. “Més 
de la meitat de les assignatures se 
centren en la història del pensa-
ment i jo prefereixo la filosofia apli-
cada”, concreta. Diu que per treure 
profit de la carrera és bàsic impli-
car-s’hi al màxim. “S’ha de ser auto-
didacte. Els professors actuen com 
a guia”, indica. Tot i que només fa 
uns mesos que ha començat el grau, 
assegura que ja li ha fet replantejar-
se diversos aspectes de la seva vida. 
“M’ha desmuntat molts prejudicis 
socials. M’ha donat humilitat, em fa 
reflexionar i entendre conceptes, 
però, sobretot, pensar en com pas-
sen les coses i no donar-les per và-
lides automàticament”, detalla. 

Coincideix amb el Joan que per 
garantir-se un futur laboral cal estu-
diar una segona carrera. De fet, és 
l’objectiu que s’ha fixat a partir del 
curs que ve. “La filosofia està rela-
cionada amb el coneixement. Per 
tant, la compaginaré amb un grau de 
ciències”, argumenta. De moment, 
com a bon filòsof dubta entre quatre 

carreres: biologia, matemàtiques, fí-
sica o química. “Si no tinc la nota de 
tall suficient, repetiré la selectivitat 
per pujar nota”, matisa. El que sí que 
té clar és el seu objectiu final: 
m’agradaria treballar en l’àmbit de 
la investigació o de l’ètica aplicada. 

 

ANNAÏS RENTÉ 
24 ANYS 

“Els prejudicis em van fer 
decantar per un altre grau” 
 
Fa un any l’Annaïs va decidir tornar 
a Barcelona amb l’objectiu d’estudi-
ar alguna cosa. Els tres últims anys 
els havia passat a Holanda. Va anar a 
fer-hi un Erasmus durant l’últim 
curs de comunicació audiovisual i 
s’hi va quedar perquè hi va conèixer 
un noi. Allà, tot i que va intentar bus-
car feina del que havia estudiat, va 
acabar treballant en un establiment 
de sushi per emportar. Un cop a Bar-
celona, la idea inicial era estudiar un 
màster de la branca de psicologia, 
però no va obtenir plaça. “Va ser un 
xoc, però de sobte vaig veure clar que 
la sortida era filosofia”, assegura. De 
fet, tal com li va passar al Joan, du-
rant l’elecció de la primera carrera ja 
s’havia plantejat estudiar-la. “M’an-
goixava el fet que no tingués sortida 
laboral. La por i els prejudicis em 
van fer decantar per comunicació 
audiovisual”, reconeix. 

Veure que en tots els aspectes de 
la vida hi ha diferents punts de vis-
ta és la principal lliçó que ha après 

Annaïs Renté és graduada en 
comunicació audiovisual i ha 
començat aquest any filosofia. ARA

Alumnes catalans que cursen el grau trenquen 
tòpics sobre la utilitat d’uns estudis menystinguts
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Descens 
El nombre 
d’estudiants 
de filosofia  
ha caigut  
un 18% en 
quatre anys

Opció 
Els alumnes 
opten per 
completar  
els estudis 
amb una  
altra carrera
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Les 
preguntes

2. Tenint 
en comp-
te que ha 
dismi- 
nuït el  
nombre 
d’alum-
nes, ¿són 
uns estu-
dis desti-
nats a 
desapa-
rèixer?

1. Per què 
la majo-
ria dels 
estudi-
ants de 
filosofia 
fan una 
altra  
carrera?

Francesc Torralba
FILÒSOF, TEÒLEG I DIRECTOR DE LA CÀTEDRA ETHOS DE LA URL 

1.Moltes persones escullen la 
filosofia abans o després 

d’una altra carrera. D’altres la cur-
sen al final de la seva vida, després 
de l’etapa laboral. Ja ho deien els 
clàssics: “Primum vivere, deinde 
philosophari”. Crec que és encer-
tat i adequat que sigui així, però ai-
xò no treu cap valor ni entitat a la 
matèria, sinó tot el contrari. La re-
flexió filosòfica requereix una ma-
duresa vital, exigeix haver fet 
molts viatges, físics i espirituals, i 
també haver paït lentament mol-
tes lectures. Els meus alumnes 
grans i fins i tot ancians són pous 
de saviesa que entren en els temes 
amb tot un bagatge de vida que no-
més donen els anys, els fracassos 
i les crisis. És precisament en 
aquest moment quan un pot apro-
fundir en les grans paraules, en les 
grans vivències, en l’essència dels 
sentiments i dels valors. 

2.La filosofia com a disposi-
ció natural de la persona no 

pot desaparèixer mentre hi hagi 
éssers humans. Volem conèixer i 
desitgem trobar resposta als nos-
tres interrogants. Ens fem pre-
guntes de vegades molt elabora-
des; altres cops, neixen amb gran 
patetisme i dramatisme. Pot des-
aparèixer com a oferta università-
ria perquè això depèn del mercat, 
és a dir, dels alumnes, i la davalla-
da és gran en moltes facultats de 
filosofia del sud d’Europa. Penso, 
però, que sempre hi haurà perso-
nes que voldran anar a fons, inda-
gar els seus anhels metafísics i mi-
rar de trobar un discurs mínima-
ment consistent a nivell lògic i 
formal. Estic esperançat, i més 
encara en una societat sense refe-
rents, caòtica i accelerada en la 
qual molts ciutadans se senten in-
finitament perduts.

durant el primer curs del grau. Per 
a l’Annaïs, que compagina els seus 
estudis amb la feina en un sex shop, 
la clau de la carrera no és aprendre 
els pensaments dels grans filòsofs, 
sinó aconseguir reflexionar sobre 
aspectes que havia normalitzat en el 
seu dia a dia. “La comunicació audio-
visual em va deixar amb l’estómac 
mig ple; la filosofia m’omple del tot”, 
deixa clar. A diferència dels seus 
companys, l’Annaïs discrepa que 

s’hagi de completar el grau de filoso-
fia amb una segona carrera per tro-
bar feina. De fet, per primer cop té 
clar cap a on vol encarar el seu futur 
professional: “Vull ser professora, 
intentar transmetre la meva il·lusió 
per la filosofia als altres”, concreta. 
El seu dubte, ara, és si especialitzar-
se en ESO i batxillerat o fer un pas 
més i intentar fer un doctorat per 
poder impartir classes a la universi-
tat. “Ho he de rumiar”, diu.e

Xavier Antich
FILÒSOF

1.Potser per la mateixa raó que 
molts altres estudiants, co-

neixedors de la devaluació dels tí-
tols universitaris al nostre país, 
busquen complementar els estu-
dis amb una altra carrera. A més, 
és una disciplina que reclama, en 
molts dels seus aspectes, l’apro-
fundiment en altres disciplines 
humanístiques i científiques: la 
competència en lògica exigeix co-
neixements de lingüística i teoria 
de llenguatges; en estètica, recla-
ma l’aprofundiment en història 
de l’art, en la literatura, el cinema 
i la música; en història de la filo-
sofia, el domini de la història de la 
ciència... La filosofia, més que cap 
altra disciplina, només pot ser 
desplegada amb competència per 
una ampliació dels coneixements 
en altres disciplines.  

2.En absolut. Hi ha matèries 
fonamentals en els estudis 

superiors i, sens dubte, la filosofia 
n’és una. En primer lloc, per ra-
ons històriques: per la importàn-
cia que ha tingut en la història 
cultural occidental, en la forma-
ció de mentalitats, en el desenvo-
lupament conceptual de les idees 
i en la influència en tots els àm-
bits del saber o de l’acció humana. 
En segon lloc, per la seva utilitat 
en àmbits dels estudis de filosofia 
pròpiament dits: és imprescindi-
ble en els estudis de dret o d’ar-
quitectura, de filosofia i història 
de l’art o en una formació integral 
dels estudis d’economia. La dis-
minució de matriculacions és un 
problema conjuntural, que de-
pèn, en conjunt, del descrèdit ge-
neral de les humanitats.

JOVENTUT I EXPERIÈNCIA  
Miquel Oliva –a l’esquerra– 

amb Joan Vinyeta. Són 
companys de facultat. XAVIER BERTRAL


