DES DEL CARRER
JOAN ANDREU PARRA

Abans d’entrar en matèria, el
professor Joan Garcia del Muro
Solans (Lleida, 1961) treu punta al
missatge implícit de l’oscaritzat film
La forma del agua i lamenta que, «un
cop més, no hi pot haver una història
d’amor entre diferents». El lleidatà
imparteix Filosofia medieval i Ètica
a la Facultat de Filosofia de la Universitat Ramon Llull i també publica
regularment: amb l’obra Good Bye,
veritat, un assaig sobre la postveritat, ha guanyat el premi Josep Vallverdú. Li preguntem pel nou grau
que comença el curs vinent, Filosofia, Política i Economia (FIPE), que
es presentarà en una Jornada de
portes obertes el proper 18 d’abril
a les 18.30 h a la Facultat de Filosofia
de la Universitat Ramon Llull. Més
informació: www.filosofia.url.edu.
Ciències Polítiques i Ciències
Econòmiques es poden lligar amb
la Filosofia?
Sí. De fet, una de les tragèdies del
món actual és que s’han independitzat. Hi ha una autonomia massa
gran de la política i de l’economia i
més si no hi ha una base ètica. La
política i l’economia s’han d’exercir
des d’unes conviccions ètiques i uns
principis i és com si, a l’actualitat, desertessin d’aquests principis. Seria
bo que els futurs polítics i economistes hagin pensat i reflexionat al
voltant de les qüestions filosòfiques,
sobretot de la moral.
Imagini’s que un d’aquests estudiants que cursaran el grau FIPEURL tindrà, un cop sigui adult,
alguna responsabilitat política o
organitzativa. A què li agradaria
que hagués contribuït aquesta
formació?
Les grans qüestions sobre moral,
les preguntes fonamentals, convé
haver-les pensat a poc a poc i per
tu mateix, si no algú te les imposarà. En aquest grau que fem tres
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Joan Garcia del Muro,
professor de Filosofia

«La política i l’economia
s’han d’exercir des d’unes
conviccions ètiques i uns
principis»
universitats (Deusto, Comillas i
Ramon Llull), nosaltres aportem el
pes filosòfic. M’agradaria que quan
aquests estudiants arribin a tenir
responsabilitats no tinguin algun
dels prejudicis clàssics que tenen
els que no s’ho han plantejat. En
altres paraules, hi haurà més possibilitats que quan ho hagin d’aplicar
s’equivoquin una mica menys que
els altres.
Costa trobar sortides professionals per a la Filosofia, exceptuant la
docència. El grau FIPE pot trencar
amb aquest imaginari?
De fet, aquest és el gran propòsit, obrir el ventall professional. La
Filosofia pura és com un embut, només serveix per ensenyar-se. Amb
el grau, és una manera de veure la
Filosofia més interdisciplinària i
transversal i, al darrer curs, l’alumne
es pot decantar cap a la Filosofia, la
Política o bé l’Economia.
Vostè alerta contra les visions
reductivistes i simplistes. El fet de
tractar-se d’un grau que combina
disciplines diferents pot ajudar a

tenir una visió més integral dels
fets?
Sí. Una altra característica de la
nostra cultura és que volem solucions massa simples i fàcils. Un manual d’instruccions, reductivista, en el
qual falseges la realitat. El pitjor del
segle passat va ser la «solució final.»
Vostè no està gaire d’acord amb
el concepte «xoc de civilitzacions».
Per què?
Ho explica la teoria de Huntington i s’ha instrumentalitzat molt
sobretot a partir dels atemptats de
les Torres Bessones de Nova York;
sembla que no hi pot haver una discrepància amistosa. La tesi és que
allà on hi ha diferència ha d’haver-hi
enfrontament amb una idea de fons:
perquè hi hagi pau i harmonia s’ha
d’uniformitzar i homogeneïtzar (la
pax americana). Això va molt bé a les
ments colonialistes, imperialistes,
supremacistes que miren la resta
com els no-nosaltres, els bàrbars. I
és molt trist. Defenso precisament
el contrari, saber apreciar la diferència, la riquesa de la diversitat.

