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On és el pensament crític?

La tendència a la crítica en el passat va ser especialment palesa al
segle XX; alguns ho hem pogut comprovar pràcticament durant la
seva segona meitat. L’art, la religió... la ciència sobretot, era el punt
de mira de la crítica. Però, aquest pensament és avui absent, immers
en una cultura dominada per la mediocre idea del passar-ho bé, de
gaudir, del viure bé, diferent del bon viure. Utilitzant una metàfora
geològica, aquesta actitud ha anat “sedimentant” en la societat, gràcies
al principal impulsor, que és el diner.

El camí de la posició acrítica

Avui és dilluns, són dos quarts de nou del matí, a la Facultat. Els temes
de conversa, entre els pocs alumnes que s’enraonen de les personals
experiències, giren al voltant dels diners, viatges i “enrotllaments”. No
els crida l’atenció ni la família, ni l’esport ni altres aspectes culturals.
No tothom és així, però quasibé. Segur que aquestes converses les
trobaríem en molts llocs de treball. És un exemple, entre els molts
que podríem indicar. Intentarem comprendre com s’ha arribat a una
societat força “sedimentada” o cristal·litzada en una posició acrítica,
com hem anat a parar a aquest canvi social, en un “anar tirant”, en
un no malgastar esforços per a disposar del pensament crític d’altres
èpoques.

Imaginem-nos un escenari en el qual se’ns presenti la naturalesa en
general, relativament constant amb la seva flora i fauna, sense la
presència humana. Tot seguit un nou escenari en el qual es vegi la
transformació d’aquesta naturalesa per l’acció humana: l’agrupació en
pobles i ciutats, les creacions culturals, museus, camps de futbol, etc.
Hi hagut un canvi, immigració, invents, noves... [llegir més]

Projecte Pol·len:
Girona, ciutat llavor de ciència

Del 12 al 15 de maig va tenir lloc a la Facultat d'Educació i Psicologia
la celebració del seminari del projecte europeu d'educació científica
“Pol·len: Ciutats llavor de ciència”, organitzat entre d'altres, pel Grup
de Recerca en Educació Científica i Ambiental del Departament de
Didàctiques Específiques.

Pol·len és un projecte europeu de recerca i desenvolupament finançat
per la Comissió Europea, dins del 6è programa marc. S'inicià el 2006 i
té una durada prevista de tres anys.

Pol·len vol fomentar i donar suport a l'ensenyament i l'aprenentatge
de la ciència a les etapes d'educació infantil i primària a partir d'un
enfocament basat en l' experimentació i la indagació. L'objectiu és que
els nens observin i entenguin el món que els envolta fent experiments
i desenvolupant el raonament científic, les habilitats per resoldre
problemes i la creativitat, a través d'una educació científica, basada en
la pràctica, la investigació i la innovació.

Pol·len té el suport d'un grup d'organitzacions pedagògiques i científiques
de 12 països europeus, i es centra en la creació de 12 ciutats llavor a
12 països europeus. Una ciutat llavor és un espai educatiu que dóna
suport a l'educació científica a Primària a través del... [llegir més]

Josep Cartañà Pons, professor del Departament de Didàctiques Específiques. Lídia Ochoa, professora del Departament de Didàctiques Específiques
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ON ÉS EL PENSAMENT CRÍTIC? 
 


Josep Cartañà Pons, professor del Departament de Didàctiques Específiques. 
 
 
 
La tendència a la crítica en el passat va ser especialment palesa al segle XX; alguns ho 
hem pogut comprovar pràcticament durant la seva segona meitat. L’art, la religió… la 
ciència sobretot, era el punt de mira de la crítica. Però, aquest pensament és avui absent, 
immers en una cultura dominada per la mediocre idea del passar-ho bé, de gaudir, del 
viure bé, diferent del bon viure. Utilitzant una metàfora geològica, aquesta actitud ha 
anat “sedimentant” en la societat, gràcies al principal impulsor, que és el diner. 
 
      
El camí de la posició acrítica 
 
Avui és dilluns, són dos quarts de nou del matí, a la Facultat. Els temes de conversa, 
entre els pocs alumnes que s’enraonen de les personals experiències, giren al voltant 
dels diners, viatges i “enrotllaments”. No els crida l’atenció ni la família, ni l’esport ni 
altres aspectes culturals. No tothom és així, però quasibé. Segur que aquestes converses 
les trobaríem en molts llocs de treball. És un exemple, entre els molts que podríem 
indicar. Intentarem comprendre com s’ha arribat a una societat força “sedimentada” o 
cristal·litzada en una posició acrítica, com hem anat a parar a aquest canvi social, en un 
“anar tirant”, en un no malgastar esforços per a disposar del pensament crític d’altres 
èpoques.  
 
Imaginem-nos un escenari en el qual se’ns presenti la naturalesa en general, 
relativament constant amb la seva flora i fauna, sense la presència humana. Tot seguit 
un nou escenari en el qual es vegi la transformació d’aquesta naturalesa per l’acció 
humana: l’agrupació en pobles i ciutats, les creacions culturals, museus, camps de 
futbol, etc. Hi hagut un canvi, immigració, invents, noves tècniques aplicades a la vida 
humana, des de l’automòbil a la televisió, des de l’avió al telèfon mòbil, etc. Les 
característiques d’aquest nou escenari queden fixades sobretot per l’art, que reflecteix el 
canvi operat. Especialment el cinema. Gràcies al cinema tenim des de finals del segle 
XIX imatges d’escenaris d’aquest món canviant, imatges que abans només ens 
arribaven sobretot per la literatura i la pintura. D’aquesta manera anem comprovant com 
s’ha modificat el paisatge urbanístic, el tipus d’automòbil, la manera de vestir, el tipus 
de ball, etc. 
 
Ara bé, per damunt d’aquests dos escenaris se n’han de superposar dos més, invisibles 
en si mateixos, però visibles en llurs conseqüències. El primer d’ells és la naturalesa 
humana, el que és constant en ella: la capacitat d’estimar i d’odiar, d’inventar, 
d’ajudar...; el sentit del dolor, els vicis i les virtuts, etc. Això ha engendrat accions 
benèfiques i malèfiques al llarg de la història. Tots sabem que avui mateix hi ha 
matances, calamitats, crueltats… exactament igual que fa centenars d’anys perquè la 







naturalesa humana segueix essent la mateixa. Aquest tercer escenari ensenya tot aquest 
quadre de manifestacions amb més o menys intensitat segons les circumstàncies del 
present, i amb l’experiència de la imprevisió de com es reaccionarà. 
 
Finalment, el quart escenari, el que dèiem de la “sedimentació” en una imatge 
geogràfica, és el més proper, el que estem vivim dia a dia, però quasibé sense adonar-
nos-en, i en el qual la gent s’adapta majoritàriament, que és la suma dels anteriors tres 
escenaris i que dóna de resultat el que s’ha de fer, dir o pensar. L’arribada d’aquest 
pensament “sedimentat”, petrificat, ni tan sols es nota, senzillament perquè és un procés 
que es desenvolupa amb lentitud. Un dia es veu que hi ha una paraula que ja no 
s’utilitza, un costum que ha desaparegut…; per exemple, la paraula voluntat ja no es veu 
gaire en els plans de formació i és pràcticament inexistent en els llibres actuals de 
psicologia; fins i tot, un animal, com el ruc, en vies d’extinció si no es protegeix. Les 
maneres de divertir-se ja són unes altres. Ideals que ens mantenien ferms ara deixen 
indiferents. Només una formació cultural amb una perspectiva històrica pot advertir que 
s’ha consolidat una actitud, una forma de viure, etc. Això no obstant, encara que aquesta 
consolidació no sigui un procés estancat, ja que hi ha factors que mouen al canvi, sí que 
es dóna una mentalitat dominant que engendra tabús, prohibicions, pensaments 
políticament “correctes”… 
 
 
Febles traces del pensament crític  
 
Després de cadascuna de les grans guerres del segle XX es va consolidar una actitud 
social que es podria dir “crítica”. Crítica dels corrents filosòfics més significatius, des 
de l’empirisme neopositivista a la metafísica; crítica de la religió en nom de la ciència. 
Relleu singular va tenir la crítica social marxista; les versions més vulgars del 
marxisme, menys dialèctiques i més voluntaristes van posar de moda la “consciència 
social”, la crítica al consumisme i al mercantilisme, però sobretot a l’imperialisme. És 
interessant, encara ara, veure aquesta crítica no en pintures ni en cinema o en literatura, 
sinó com a “museu vivent”, en el populisme en què s’ha transformat el marxisme cubà 
—i no sembla que sigui l’únic, en veure que d’altres segueixen les seves traces. És clar, 
en observar que l’actual societat globalment ja no és crítica, aquesta postura ha de 
conviure amb la mercantilització actual. 
 
Sí, és cert que s’utilitzen termes i expressions del camp semàntic en relació a una 
postura crítica. La retòrica, però, es va buidant de contingut, ja que el martelleig general 
de la publicitat ha assumit tots els matisos d’una cristal·lització postmoderna sense 
contingut crític. 
 
 
Fossilització del pensament crític 
 
L’actitud general, globalitzada, de la postmodernitat conserva encara alguns reflexos de 
l’anterior època crítica, però estan buits; se segueix parlant d’igualtat, de justícia, fins i 
tot de consciència social, però la realitat és una altra. Si l’època del pensament crític era 
una època sociològica, l’actual és una època psicològica i d’una psicologia individual 
tendencialment egoista. La principal preocupació mira a la pròpia persona. D’aquí ve, 
per exemple, aquesta creuada contra el tabac, l’alcohol i l’obesitat. L’estat de la salut ha 
adquirit un paper d’allò més rellevant. Una altra preocupació és tenir un bon cos, per 







això l’auge dels centres de gimnàs, productes cosmètics i operacions de cirurgia 
estètica. L’estat espiritual de la persona, en canvi, deixa indiferent; la prova és la 
quasibé nul·la promoció de virtuts. Fins i tot el terme virtut va seguint el camí del de la 
voluntat: van desapareixent dels projectes formatius. 
 
Sembla que hi ha també com una obsessió pel menjar sa, com una mena de malaltia pels 
aliments biològics que inclou una morbosa fòbia al que pot contaminar, no la puresa 
d’ànima o l’esperit sinó la de l’organisme. Hi ha com un fanatisme alimentari que 
degenera sovint en anèmia. 
 
Abans que la preocupació i l’ocupació a favor dels altres, en la cristal·lització actual del 
pensament acrític és prioritari el gaudir personal, com s’adverteix en l’apogeu de les 
principals fonts del plaer sensual: el de menjar i beure i sexe, en qualsevol de les 
variants, totes justificades en la mesura que produeixen satisfacció. L’empenta que porta 
aquesta manera de viure causa la caiguda dels naixements, ja que els fills són, pel fet de 
néixer, una crida a la preocupació pels altres. 
 
 
S’imposa el què és més tangible 
 
Reduïda la principal preocupació a l’àmbit sensorial, a allò que és tangible, no és gens 
estrany que el diner hagi multiplicat la seva capacitat decisiva superant fins i tot el diner 
de la “prostituta universal” de Shakespeare o el “Poderoso caballero es Don Dinero”, 
de Quevedo. 
      
Quan, com és habitual en moltes enquestes, es pregunta als joves quin és el seu ideal de 
vida i la resposta més comú és “forrar-se” i aconseguir tots els més cars gadgets 
d’aquesta civilització, s’està molt lluny d’un pensament crític, de quan es prioritzava la 
solidaritat o l’interès per la sort dels altres. 
 
Se’ns dirà que avui existeixen també molts joves (fins i tot no tan joves), voluntaris, la 
principal virtut dels quals és la solidaritat. Efectivament, és així, però amb matisos: 
encara que siguin molts són una minoria i no representen el sentir general; a més, no 
tots els “voluntaris” tenen aquesta consciència social, ja que és freqüent que la seva 
participació obeeixi més a una moda i es converteixi en una experiència efímera, molt 
diferent dels voluntaris de per vida que són els missioners; a més, es pot afegir que la 
seva actitud quasibé mai no s’oposa a aquest pensament acrític actual i que solen 
dependre d’institucions financeres que són la perla i no l’estoig d’aquesta cristal·lització 
postmoderna. 
 
 
Llum i lluentor 
 
Un tret típic de la sedimentació acrítica d’aquesta postmodernitat —no és l’únic— és la 
hipocresia. Sobre això caben molts exemples. Un d’ells és el fet que sembla més greu 
fumar que avortar. Sembla més greu que un nét de la reina d’Anglaterra es disfressi de 
nazi que en un teatre es renegui contra Déu. Es lluita contra l’ús d’alcohol, però la gent 
s’inicia en les borratxeres —i no precisament en un ús moderat o intel·ligent— des dels 
tretze anys i es reivindica el “botellón” com un dret més del dret general al plaer. 
 







La retòrica segueix essent la d’abans —justícia, solidaritat, igualtat—, però la 
gramàtica real desvetlla el que de veritat interessa: la desigualtat que dóna el diner, la 
fama en front de la massa, el glamour … No es cerca tant la bellesa en si mateixa, 
perquè la bellesa està unida íntimament a la veritat i al bé, sinó a l’embellidor, allò que 
dóna aparença de bellesa o simplement de quelcom novador. No es cerca tant la llum 
com la lluentor. 
 
 
Efecte pervers en altres mons    
 
Aquesta lògica perversa, hipòcrita, individualista i insolidària només es pot donar en els 
països del món occidental, un àmbit que coincideix amb el de les nacions de major renta 
per càpita. Però, compte! N’hi ha més de mons; el de la pobresa, per exemple, on tot 
això sona a broma macabra. 
 
Freqüentment els occidentals analitzem el que passa com si l’anàlisi valgués, sense més, 
per a la resta del gènere humà. El pitjor d’això és que efectivament val en gran mesura, 
però com a efecte pervers. Degut a l’avenç tecnològic pel qual el món és una comunitat 
de comunicació —però compte!, no de béns econòmics ni de drets reconeguts i 
garantits—, els habitants dels territoris de la fam i la misèria coneixen les bagatel·les, 
les curiositats, els béns i la lluentor —que esmentàvem, sense distingir de la llum— 
dels països rics i volen participar en el festí. És aquesta una raó, entre d’altres, de la 
força que està agafant l’emigració i que anirà a més en aquest mateix segle. 
 
L’emigració soluciona, potser, alguns dels problemes d’uns pocs, però queden milions 
de persones per a qui quals l’ocàs de la consciència social, substituïda pel culte al jo, és 
sinònim de continuació de l’explotació i de la misèria. A Occident, l’esquerra de fa 
trenta o quaranta anys, malgrat les seves limitacions era, almenys, un element que 
incordiava, una espina que molestava l’egoisme burgés, que sempre ha existit. Però 
l’esquerra d’avui ha pactat amb aquest egoisme i segueix defensant la redistribució, 
però del preservatiu. 
 
 
Lloc de la religió 
 
Abans d’aquesta situació acrítica postmoderna es donaven certes aliances, generalment 
confoses, entre marxistes i cristians perquè en els dos casos hi havia certa passió per la 
justícia. Però, per exemple, on és ara la teologia de l’alliberació? No es vol dir amb això 
que sigui un fenomen ben analitzat i valorat adequadament ni abans ni ara. El que volem 
subratllar és que fins i tot aquesta posició molesta a una consciència immediata que 
cerca la satisfacció individual, l’embellidor, el body cult, l’arribada com abans millor a 
l’àmbit de la prosperitat econòmica. 
       
El cristianisme queda llavors en una posició social molt difícil, ja que té el vent en 
contra. Representa ara una resistència numantina en ser quasibé l’únic que defensa les 
exigències de la justícia social, del destí universal dels béns i de l’obligació de la 
solidaritat. Però, és clar, quan actua d’aquesta manera se’l desacredita perquè alhora no 
defensa, per exemple, la licitud de l’avortament, de l’eutanàsia, de la promiscuïtat 
sexual, de la manipulació d’embrions… D’aquí ve que els fariseus moderns encunyaren, 







referint-se a Joan Pau II —però vàlid per a qualsevol cristià— allò de “progressista 
social però conservador moral”. 
 
 
Cop d’ull a l’horitzó 
 
En cada posició en la qual ha cristal·litzat una actitud, una forma de viure que en 
l’actual època històrica és absenta de pensament crític com venim dient, la majoria 
tendeix a pensar —potser també fruit de la manca d’hàbits mentals de fer-ho— que 
aquest estat de coses és el natural, que ha estat sempre així i seguirà essent-ho. Però si 
es mira la història d’una manera global és apodíctic que aquesta sedimentació del 
pensament neix, passa per un màxim, es debilita i després mor. 
 
Quant durarà aquesta sedimentació del pensament postmodern, mercantilista, acrític, 
amoral, individualista? Com que és un fenomen principalment occidental, les 
coordenades del canvi són les que ja afecten Occident: la pressió de la immigració amb 
el que això portarà amb si mateix de canvis de població, la pressió de la força mundial 
de l’Islam, els resultats de la substitució de virtuts per una moral de la satisfacció 
individual i immediata, les vicissituds de l’economia i de les fonts d’energia, els efectes, 
potser, del canvi climàtic a mig termini… Fins i tot és possible l’existència de factors 
encara desconeguts que poden interferir i, en qualsevol cas, no es pot preveure del tot ja 
que en història no hi ha lleis. 
 
Ara bé, en qualsevol actitud consolidada en la història sempre és possible una rebel·lió 
contra el to dominant i contra els seus trets característics. Això és la feina —sempre ha 
estat així— de les minories. Històricament, aquestes minories han representat 
precisament la força revolucionària, el que és anticonvencional, la negativa a sumar-se 
al carro dels filisteus. En la cristal·lització actual aquestes minories han de denunciar, en 
primer lloc, l’ús hipòcrita que el sistema establert fa de la mateixa fraseologia 
revolucionària. Difícil serà en tots els casos una actitud revolucionària eficaç per a 
contrarestar aquesta posició de pensament sense crítica, però sempre es pot recórrer a 
les constants humanes. I una d’aquestes constants és l’aspiració al que és millor, a 
treballar per a millorar cadascú el petit o no tan petit entorn nostre, servint els altres de 
la millor manera possible; i si tenim el privilegi d’educar fer-ho ensenyant al nostres 
alumnes, des de molt petits  a viure adequadament el present, amb dedicació, 
competència i estimació. 
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Projecte Pol·len: Girona, ciutat llavor de ciència 


 


Del 12 al 15 de maig va tenir lloc a la Facultat d’Educació i Psicologia la celebració del 
seminari del projecte europeu d’educació científica “Pol·len: Ciutats llavor de ciència”, 
organitzat entre d’altres, pel Grup de Recerca en Educació Científica i Ambiental del 
Departament de Didàctiques Específiques. 


Pol·len és un projecte europeu de recerca i desenvolupament finançat per la Comissió 
Europea, dins del 6è programa marc. S’inicià el 2006 i té una durada prevista de tres anys.  


Pol·len vol fomentar i donar suport a l’ensenyament i l’aprenentatge de la ciència 
a les etapes d’educació infantil i primària a partir d’un enfocament basat en l’ 
experimentació i la indagació. L’objectiu és que els nens observin i entenguin el món 
que els envolta fent experiments i desenvolupant el raonament científic, les habilitats per 
resoldre problemes i la creativitat, a través d’una educació científica, basada en la pràctica, 
la investigació i la innovació.  
Pol·len té el suport d’un grup d’organitzacions pedagògiques i científiques de 12 països 
europeus, i es centra en la creació de 12 ciutats llavor a 12 països europeus. Una ciutat 
llavor és un espai educatiu que recolza l’educació científica a Primària a través del 
compromís de la comunitat (famílies, autoritats educatives, socis científics i industrials, 
municipis, museus i centres culturals, etc.). La nostra ciutat llavor en ciència és 
Girona i les institucions que lideren el projecte són l’Ajuntament de Girona, el 
Departament d’Educació, la Universitat de Girona i P.A.U. Education. 


 Les altres ciutats implicades arreu d’Europa són: 


� Saint-Étienne (FRANÇA), Brusel.les (BÈLGICA), Tartu (ESTÒNIA), Berlin 
(ALEMANYA), Perugia (ITÀLIA), Amsterdam (PAÏSOS BAIXOS), Sacavém 
(PORTUGAL), Leicester (REGNE UNIT), Vác (Hongria), Ljubljana (Eslovènia) i 
Estocolm (SUÈCIA). 


Aquest projecte dinamitza recursos a nivell local i europeu per tal d’oferir a cada ciutat 
llavor de ciència les eines necessàries per afavorir i promoure la indagació escolar. Durant 
els tres anys de vida del projecte s’inverteix en formació per als i per a les mestres, es 
creen i es comparteixen unitats didàctiques, guies i materials per fer-ne ús a l’aula.  


Durant el curs 2007-2008 els centres escolars participants en el projecte són el 
CEIP Pla de Girona, el CEIP Pericot, el CEIP Migdia, el CEIP Girona, el CEIP 
Joan Bruguera, el CEIP Domeny i l’escola Dr. Masmitjà. 


Pol·len ha estat seleccionat per la comissió Rocard com a un dels projectes de referència 
per a promoure l’educació i la cultura científica a Europa. 
 







 
Per a més informació:  
 
�  Consulteu l’espai web del projecte: www.pollen-europa.net 


�  Persona de contacte: Lídia Ochoa i Cañigueral, Grup de Recerca en Educació Científica i 


Ambiental – UdG (a/e: lidia.ochoa@udg.edu) 


 


Lídia Ochoa, professora del Departament de Didàctiques Específiques 
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