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QUÈ ÉS FILOSOFIA? 
 
ELS PROBLEMES FILOSÒFICS 
 
Deia Ludwig Wittgenstein: A philosophical problem has the form: I don’t 
know my way about. Quan no ens sabem orientar, quan no en tenim prou 
amb les respostes més previsibles i banals, llavors filosofem.  
 
En una pregunta filosòfica ens juguem alguna cosa seriosa de la nostra 
pròpia relació amb el món. Sovint quan ens hem plantejat una qüestió 
filosòfica en profunditat, la nostra vida es transforma. Per això mateix la 
filosofia no està feta per a nens, sinó que exigeix una reflexió madura.  
 
Et proposem deu exemples que demanen reflexió filosòfica i esperem que 
en busquis i en justifiquis cinc més de collita pròpia. 
 

1.- Un neuròleg estudia les correlacions entre les funcions del cervell i la 
sensació de dolor i es pregunta com es relaciona el cervell amb el 
pensament.  
 
2.- Un antropòleg constatant la diversitat de codis morals de les societats 
humanes es qüestiona si li és possible jutjar la conducta d’una societat 
diferent a la seva pròpia.        
 
3.- Un tetraplègic, que es troba en la perspectiva de portar per sempre 
més una vida molt limitada, es demana quin sentit té continuar vivint o si 
seria millor plegar de viure. 
 
4.- Un teòleg que coneix prou biologia es pregunta: què significa la idea de 
creació divina desprès de la teoria de l’evolució? 
 
5.- Un estudiant que no entén res del que li expliquen els seus professors 
es planteja el sentit de la seva presència en la institució escolar. 
 
6.- Un jutge ha de decidir si un film obscè és una obra d’art o un pur 
al·legat pornogràfic i es fa una pregunta: on acaba l’art i on comença la 
pornografia? 
 
7.- Un metge que té tres pacients esperant un cor per fer un 
transplantament i només disposa d’un sol cor a trasplantar es pregunta 
quin és el criteri que ha d’usar per decidir. 
 
8.- Un psicòleg que constata la capacitat de preveure i manipular la 
conducta humana es demana si existeix la llibertat. 
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9.- Un físic per a qui la matèria està constituïda en gran part pel buit 
travessat per transformacions energètiques sense formes ni colors, es 
pregunta si el món  que percebem, amb les seves formes i colors, és real. 
 
10.- Una noia que s’acaba de salvar casualment d’un accident de circulació 
dubta si hi ha un destí o si, per contra tot és atzar.  

 
 
1.- ARA TU! PLANTEJA CINC PREGUNTES FILOSÒFIQUES. 
 
 
1.- ....................................................... 
 
 
2.- ....................................................... 
 
 
3.- ....................................................... 
 
 
4.- ....................................................... 
 
 
5.- .......................................................  
 
 
2.- CREUS QUE TENEN ALGUNA CARACTERÍSTICA EN COMÚ LES DIVERSES 
QÜESTIONS FILOSÒGIQUES? JUSTIFICA LA RESPOSTA.  
 
 
   
 
  
 


