
FILOSOFIA I LLENGUATGE
(EN WITTGENSTEIN)

Quadern de l’alumnat

Taula de continguts

1. De què parlem quan parlem de filosofia? 1
Exercici 1. Argumentació (20’) 1

2. Té sentit el que dic? 1
Exercici 2. Treball per parelles (30’) 4
Exercici 3. Classificació (30’) 4

3. Si un lleó pogués parlar, l’entendríem? 6
Exercici 4. Diàleg (30’) 6
Exercici 5. Representació (30’) 6
Exercici 6. Representació (20’) 7

Avaluació (15’) 7



Filosofia i llenguatge

1. De què parlem quan parlem de filosofia?

Exercici 1. Argumentació (20’)

Reflexiona al voltant d’aquests enunciats i després marca si estàs d’acord (✔) o en desacord

(❌) amb les següents afirmacions.

✔ ❌

La filosofia només tracta del descobriment de sense-sentits

Si no tinguéssim llenguatge no podríem filosofar

La filosofia especula sobre assumptes on el coneixement encara no és possible

Qualsevol pot filosofar però no tothom pot ser filòsof/a

La filosofia no té cap mena d’utilitat

La filosofia ha de ser combativa i crítica amb la societat i el poder

La filosofia serveix per a entristir

La filosofia, entre altres temes, estudia el llenguatge humà

2. Té sentit el que dic?

Fotografia: Ludwig Wittgenstein

Era un dilluns al matí. El pitjor dia de la setmana segons en Guillem, no només perquè

havia de veure la Júlia a l’institut després que es besessin la tarda anterior, sinó també

perquè era un dia fred i no tenia cap intenció de llevar-se a les set del matí i deixar la

càlida companyia del seu llit. Els crits incesants de la mare, però, el van fer obligar a

llevar-se. I quan va veure l’hora que era va pensar «per què la mare no m’ha llevat

abans?». No va poder queixar-se gaire estona perquè havia de dutxar-se ràpid i

esmorzar per a no fer tard. Sabia que a primera hora hi havia el professor Alberto, que
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sempre l'esbroncava quan feia tard: «Ja n’hi ha prou, Guillem, cada dia amb els

mateixos romanços. A veure si comences a ser més responsable i arribes a l’hora».

En Guillem es va muntar en el seu patinet i va aconseguir arribar a l’escola a temps. Es

va sentir alleugerit, aquell no era un bon dia perquè ll’Alberto el sermonegés, i estava

content d’haver evitat la seva mala llet. De totes maneres, tampoc es pot dir que anés a

classe amb gaire interès. L’Alberto era el seu professor de filosofia, un paio ben

estrafolari que feia bromes que només una part selecta de la classe entenien, o almenys

això feien veure els que treien notasses, perquè en Guillem no estava del tot segur que

els seus companys les entenguessin. Feia uns mesos que l’Alberto els havia explicat allò

de la participació per a Plató, i no se’n va poder estar de dir-los: «Doncs ara ja sabeu, si

voleu fer un piropo platònic, a la discoteca podeu dir-li al vostre crush que participa de

la idea de bellesa».

Fos com fos, en Guillem va pensar que com que ara la tutora els havia canviat de lloc i

estava a la darrera fila potser aconseguiria fer un son quan el professor de filosofia

comences amb les seves bromes sense gràcia i les seves paraules estranyes. El que més

li rebentava és que aquell home adult anés de guai. De totes maneres, aquell dia la

classe va ser diferent. El professor suposadament enrotllat de filosofia els va parlar

d’un filòsof estranyíssim, «Vitgüenshtain» es deia, tot i que el de filosofia va escriure a la

pissarra: «W-I-T-T-G-E-N-S-T-E-I-N».

Es veu que era un filòsof homosexual austríac que havia revolucionat la filosofia.

Segons l’Alberto perquè «Havia estat capaç de pensar la filosofia des d’una nova

perspectiva». Perquè considerava que no hi ha problemes filosòfics. De fet, Ludwig

Wittgenstein pensava que la filosofia havia portat problemes que no són realment

problemes. «La filosofia és, en definitiva, la història dels malsentesos» els deia l’Alberto

tot citant la filosofia de Wittgenstein. En aquell moment, en Guillem va pensar que si

aquell home austríac amb un cognom impronunciable era un geni, ell també ho deia ser.

Perquè des del primer dia que va començar a fer filosofia a l’institut que en Guillem

també s’havia adonat del mateix que Wittgenstein, que la filosofia només lia la troca.

El professor va continuar amb la seva explicació: Que si Wittgenstein havia combatut a

la Primera guerra mundial; que si havia estat molt frustrat per la seva sexualitat i el seu

tartamudeig; que en una ocasió quan un altre filòsof, un tal Popper, l’havia humilitat en

una conferència va agafar l’atiador de les brases i li’l volia clavar al crani. Segons

l’Alberto aquesta era la filosofia de Wittgenstein, davant la injustícia cal actuar. I a

vegades fer justícia pot voler dir trencar-li el cap a algú.

Wittgenstein va ser un rara avis —aquesta era una paraula que l’avi d’en Guillem li havia

ensenyat, i que significa ‘ocell estrany’, es fa servir per parlar de persones estrafolàries
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que no encaixen en el seu temps. Doncs bé, Wittgenstein va ser una d’aquestes

persones avançades al seu temps. El tema que més va interessar a aquest pensador de

nom peculiar va ser el llenguatge. «Segons Wittgenstein —els va explicar l’Alberto— en

el món només hi ha tres tipus de proposicions: Les que es poden dir, les que es poden

mostrar i les que no tenen sentit». Per cert, ‘una proposició’ no és res més que una

manera filosòfica de referir-nos a les frases.

—Profe, però jo puc dir una mentida, oi? Llavors, hi hauria un quart tipus de proposició,

no? Les mentides! —va preguntar en Guillem.

—Guille, que bé que avui estiguis tan atent! Però no, la mentida és un dels valors que

tenen les ‘proposicions que es poden dir’. És a dir, les ‘proposicions que es poden dir’ o

bé són vertaderes o bé són falses.

—I una pro… proposició que es diu si és vertadera ja no pot ser falsa? —va preguntar la

Júlia.

—Exactament. Ara, us podríeu preguntar quan és vertadera o quan és falsa una

‘proposició que es diu’? —va instigar-los a pensar el professor Alberto.

—Home, això és fàcil! Si jo dic que tinc un patinet elèctric i no el tinc, llavors es mentida.

Però si dic que el tinc i comprovem que, efectivament, el tinc, és a dir, us l’ensenyo.

Llavors, veureu que és veritat. —va exclamar en Guillem.

—Exactament. És el que es diu la veritat com a correspondència. Si en el món hi ha un

objecte o un fet tal com es descriu en l’enunciat podem parlar de veritat; altrament, és

mentida. Si jo us dic que el meu animal de companyia és un pop, i resulta que no tinc un

pop sinó un bulldog francés, llavors estic dient una mentida, s’entén això, oi?

A continuació el professor Alberto els va explicar que a part de les proposicions que es

poden dir, també hi ha les proposicions que es mostren. Per a Wittgenstein no tenia cap

sentit parlar de Déu. «Algú l’ha vist? Algú hi ha jugat una partida de pòquer? Però en

canvi molts afirmen que se’ls ha mostrat el camí de Déu» va etzibar-los aquest

professor. Amb l’ètica passaria una cosa semblant. «Què és més important que la vostra

parella us digui que és una bona persona o que mostri que és una bona persona?» va

preguntar acte seguit l’Alberto. La resposta de la classe va ser unànime: «Que ho

mostri!». Doncs aquí teniu la resposta que us donaria Wittgenstein, hi ha coses que

tenen sentit només si es mostren, el misticisme i l’ètica en serien dos exemples.

—Alberto, abans ens has dit que hi ha una tercera… com coi es diu? Preposició? —va

preguntar en Martí.

—Burro! La preposició és allò que fem a català. Se’n diu ‘proposició’! —li va etzibar en

Guillem.

—Sí, sí, el darrer tipus serien les proposicions sense-sentit. Ara, proveu d’imaginar un

cercle amb quatre costats! Vinga, va proveu! Feu-ho amb ganes, eh!
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Al cap de mig minut el professor Alberto els va preguntar si se’n sortien. Algun alumne

tímidament va fer que no amb el cap. D’altres encara intentaven que el poder de la seva

ment els fes aparèixer l'unicorn de les figures geomètriques, un cercle amb quatre

costat. L’Alberto els va dir: «Deixeu d’intentar-ho abans no us exploti el cap! Ha! ha!

ha!». Era evident, doncs, que ningú podria. Tal com va explicar l’Alberto, es tractava

d’un sense-sentit. I és que un sense-sentit és aquella proposició que no es refereix a res

que pugui existir en el món. Com, per exemple, dir que has vist un unicorn al parc del

Puigterrà. No té sentit perquè no hi ha un objecte en aquest món que sigui un unicorn,

és una mera ficció. L’Alberto encara va posar una segona prova. Va dir als alumnes: «Ara

intenteu pensar un nou color». Tot i els esforços que va fer en Guillem, finalment va

haver d’acceptar que no podia, els colors que coneixia eren precisament els colors que

havia vist.

Exercici 2. Treball per parelles (30’)

● Quina és la idea més rellevant del text? Amb parelles decidiu quina idea és la

més destacable del text, podeu apuntar una frase del text o bé explicar-ho amb

les vostres paraules.

● Després, representa-ho aquesta idea a través d’un aforisme, d’una frase curt,

concisa i que tingui una sentència científica o filosòfica.

Exercici 3. Classificació (30’)

En aquest exercici hauràs de marcar si les proposicions següents es poden DIR o

MOSTRAR o bé són un SENSE-SENTIT. Després hauràs de justificar la teva tria, és a

dir, explicar per què l’has triada.

DIR MOSTRAR SENSE-SENTIT

Exemple: Un triangle suma 180 graus X

1. Ser bona persona

2. L’actual rei de França és calb

3. Estimar algú

4. Hi ha 52 alumnes a la classe

5. L’existència de Déu

6. Parlo amb un lleó
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7. He esmorzat els nombres primers

8. Un dodecaedre sense costats

Justificacions
Exemple: Un triangle suma 180 graus➡ Aquesta és una proposició vertadera. Wittgenstein
diu que les proposicions del llenguatge (les que es poden dir) són aquelles que o bé són
vertaderes o bé són falses.

1. Ser bona persona ➡

2. L’actual rei de França és calb ➡

3. Estimar algú ➡

4. Hi ha 52 alumnes a la classe ➡

5. L’existència de Déu ➡

6. Parlo amb un lleó ➡

7. He esmorzat els nombres primers ➡
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8. Un dodecaedre sense costats ➡

3. Si un lleó pogués parlar, l’entendríem?

Exercici 4. Diàleg (30’)

Abans de contestar la pregunta anterior, mira atentament els següents vídeos sobre

conductes dels animals no-humans. El primer és un vídeo sobre la dansa comunicativa

de les abelles; el segon, sobre els càntics amb missatges dels gibbons, i, el darrer, el crit

d’alerta que fa el macaco únicament quan veu l’amenaça del lleopard, els seu

depredador.

● La dansa de les abelles mostra on hi ha nèctar, és a dir, menjar:

https://www.youtube.com/watch?v=-7ijI-g4jHg

● Els gibons, uns simis,  canten entre ells:

https://www.youtube.com/watch?v=DOi8fGCT5G0

● Crit d’alarma d’una macaco perquè hi ha un lleopard:

https://www.youtube.com/watch?v=eSDt8-lbupg

Exercici 5. Representació (30’)

En el següent còmic, Rudolf Carnap, filòsof amic de Wittgenstein, li pregunta si seria

possible entendre un lleó si aquest parlés català?

● Què diries, tu? És possible que un lleó pugui parlar català i que l’entenguem?
○ Si creus que no es possible que els humans entenguem un lleó que

parla, fes un monòleg (com en la segona vinyeta) on escriguis bones raons

per les quals neguis que els humans podem entendre un lleó que parla.

○ Si, pel contrari, creus que sí que és possible que els humans poguem
entendre un lleó pugui parlar català, imagina que tu tens aquesta
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conversa amb el lleó. Fes un diàleg (com en la tercera vinyeta) sobre com

seria aquesta conversa entre tu i el lleó.

Exercici 6. Representació (20’)

Dissenya un cartell per anunciar una pel·lícula imaginària que porti com a títol Les veus
del silenci.

● Com serien els seus protagonistes?

● Com t’imagines la història?

Fes que el teu dibuix ho reflecteix.

Avaluació (15’)
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