
Cafè Filosòfic IN DIVINA VERITAS 

Sessió 2. APRENDRE A DESAPRENDRE 

 

“Els límits del meu llenguatge són els límits del meu món”.  

Ludwig Wittgenstein 

 

“Totes les persones tenen una filosofia, tant si ho saben com si no. Confesso que 

aquestes filosofies, en general, no són gaire profitoses, ja que la seva influència en el 

nostre pensament i en les nostres accions és francament nefasta. Per això cal 

examinar críticament les nostres filosofies. Aquesta és la tasca de la filosofia.”  

Karl Popper 

 

“Veure el que tenim davant dels nassos precisa una lluita constant” 

George Orwell 

 

“L’Home és una maquina determinista en un món probabilístic” 

Amos Tversky 

 

L’objectiu de l’exposició inicial serà la d’establir un marc de referència des d’on pensar i dialogar en les 

següents sessions (que tindran un format clàssic de pregunta inicial i debat). Per això posarem el focus sobre 

el propi pensament; com i perquè pensem el que pensem. 

Diferenciació entre: 

- Pensament natural. Orientat a l’estalvi energètic i l’adaptació al medi (supervivència). 

- Pensament crític. Orientat, en la mesura del possible, a l’objectivitat i la veritat. 

 

Donat que el cafè filosòfic pretén ser un exercici col·lectiu de pensament crític, serà necessari observar com 

funciona el pensament natural per detectar les trampes i biaixos que ens desvien de l’objectivitat dels fets. 

Per això serà important distanciar-se del propi pensament, des-identificar-se, per poder-lo analitzar. Aprendre 

a desaprendre allò que enterboleix la interpretació de la realitat que ens envolta i, en últim terme, fer aflorar 

la filosofia que tots portem a dins (cita Popper) i que condiciona, conscient i inconscientment, els nostres 

pensaments i els nostres actes. 

Per entendre com funciona el pensament natural, ens hem de remetre a la psicologia i els seus avenços sobre 

el coneixement del comportament de la ment humana. Helena Matute, catedràtica de Psicologia Experimental 

a la Universitat de Deusto, assegura: «La nostra ment ens enganya i com abans siguem conscients d’això, molt 



millor. L’adaptació no consisteix a percebre i recordar fidelment la realitat, sinó en percebre i recordar allò 

que ens ajudi a prendre decisions més adequades per aconseguir un major nivell de supervivència». 

Conceptes Clau: 

- HEURÍSTICA 

Un heurístic és una regla que se segueix de manera inconscient per reformular un problema plantejat 

i transformar-lo en un de més simple que pugui ser resolt fàcilment i de manera gairebé automàtica. 

U una mena de truc mental per guiar la presa de decisions per camins del pensament més fàcils.  

Més informació a https://psicologiaymente.com/inteligencia/heuristicos-atajos-mentales-pensamiento  

 

- BIAIXOS CONGNITIUS 

Els biaixos cognitius ens porten a afavorir sempre un tipus de respostes davant d’altres. No valorem 

tota la informació que tenim, ni tan sols ens plantegem si tenim la informació suficient; sinó que ens 

proporcionen dreceres mentals. Això ens porta a cometre errors sistemàticament. 

Més informació a: https://learntocheck.org/ca/item/biaixos-cognitius-com-ens-enganyem-a-nosaltres-mateixos/ 

 

- FAL·LÀCIES 

Una fal·làcia és un error de raonament que invalida un argument. Les fal·làcies lògiques i 

argumentatives són afirmacions sense fonament que sovint es proclamen amb una convicció que les 

fa sonar com si fossin fets provats. 

Més informació a: https://filosofianaescola.com/falacias/falacia-significado-e-exemplos/  

 

Per altre banda, una de les definicions de pensament crític podria ser la que va pronunciar Bertrand Russell 

quan, en una entrevista a la BBC l’any 1959, li van demanar un consell per a les generacions futures: 

“Quan estiguis estudiant qualsevol tema, o considerant qualsevol filosofia, només t'has de preguntar 

una cosa: què són els fets, i quina és la veritat que els fets revelen. Mai no et deixis desviar pel que vols 

creure ni pel que et beneficiaria si t'ho creguessis. Observa únicament els fets.” 

A partir d’aquí podem plantejar el diàleg a través de les següents qüestions: 

És possible un pensament purament crític? És possible evitar allò que volem creure o que ens 

beneficiaria que ens creguéssim? Fins a quin punt és desitjable pensar críticament? Que aporta 

interpretar críticament la realitat que ens envolta? És possible interpretar objectivament la realitat des 

d’un pensament subjectiu? El pensament crític és antinatural? Em últim terme, pensar ens ajuda o 

enterboleix el nostre dia a dia? 

https://psicologiaymente.com/inteligencia/heuristicos-atajos-mentales-pensamiento
https://learntocheck.org/ca/item/biaixos-cognitius-com-ens-enganyem-a-nosaltres-mateixos/
https://filosofianaescola.com/falacias/falacia-significado-e-exemplos/




FAL·LÀCIA DE
 CONSEQÜÈNCIA

Ex: Quan em prenc les pastilles,
em trobo malament. Deixaré de
pendre-les i així em trobaré millor.

Objecció: Potser en deixar de
pendre-les et trobes encara pitjor.

Descripció: Es presenta una
situació com si fer una cosa i no
fer-la tinguéssin efectes contraris,
quan no té perquè ser així.

Fórmula lógica: Si a llavors b
Si no a, llavors no b

FAL·LÀCIA
DISJUNTIVA

Ex: Prens aliments naturals o
industrials?
-Industrials.
-Llavors, no menges sa.

Objecció: no perquè mengis
productes industrials aquests han
de ser dolents per la salut.

Descripció: Es presenta la
situació com si dos opcions fossin
excloents, quant no ho són.

FAL·LÀCIA DEL
TERME MIG NO

DISTRIBUÏT
Ex : Totes les cremes cosmètiques
tenen conservants. Alguns
conservants són cancerígens, per
tant, les cremes cosmètiques són
cancerígenes

Objecció: Però hi ha altres
conservants no cancerígens.

Descripció: es fa servir les
propietats d'una part d'un grup com
si representés el conjunt.

Fòrmula lógica: Si a llavors b, si c
llavors b. Llavors si a, llavors c.

FAL·LÀCIA
D’AUTORITAT

Ex: Aquest suplement per a les
articulacions el recomana un
company de gimnàs esportista
professional

Objecció: que el company ho digui,
encara que sigui esportista
professional, no vol dir que funcioni.
N'hi ha alguna prova?

Descripció: S’accepta l’argument
per la autoritat de qui el dóna
(persona, tradició, institució) o es
rebutja referint-se a la persona que
l'ha formulat en lloc de referir-se al
mateix argument o afirmació.



FAL·LÀCIA DE
 SELECCIÓ

Ex: Els símbols de l'horóscop són
veritat, perquè en mirar les
estrelles es veuen clarament les
formes dels signes (cranc, lleó,...).

Objecció: es seleccionen només
les estrelles que serveixen i es
tracen només les relacions (línies)
que interessen, però no hi ha cap
raó per escollir-ho així.

Descripció: Es seleccionen
solament els arguments que
interessen, o es dirigeix
l’observació cap a on interessa.

FAL·LÀCIA DE MAL
MENOR

Ex: És veritat que prendre tant
cafè no és bo per la meva salut,
però seria pitjor si anés adormit tot
el dia! Podria tenir un accident!

Objecció: No hi ha raó per
acceptar el mal menor: només cal
dormir les hores que cal i no caldrà
ni el cafè ni assumir cap risc.

Descripció: Es força la selecció de
l’alternativa més acceptable o per
mitjà d’amenaça o coacció.

FAL·LÀCIA DE
L’HOME DE PALLA

Ex: -No em convenç això de les
energies. -Llavors, si no hi ha
energies entre les persones, no hi
ha sentiments, som tots com
robots, és això el que dius, oi?

Objecció: que no et convencin les
energies no vol dir que pensis que
no hi ha sentiments, aixó és portar
l'argument més enllà del que diu
l'interlocutor.

Descripció: Es presenta la
posició de l'adversari de manera
voluntàriament errònia, formulant
així un argument fàcilment
refutable.

FAL·LÀCIA DEL
FALS DILEMA

Ex: Si no prens suplements de
potassi, et faltarà potassi i tindràs
un funcionament incorrecte del
sistema nerviós.

Objecció: no és cert que només
puguis aconseguir el potassi del
suplement: també es pot
aconseguir de la fruita.

Descripció: Es presenten dos
punts de vista com les úniques
opcions possibles, quan en realitat
existeixen més alternatives que no
han sigut considerades.



FAL·LÀCIA AD
POPULUM

Ex: Tothom sap que els emissors
wifi fan venir mal de cap, això
indica que algun problema de salut
poden provocar.

Objecció: Es parteix d'assumir
com a sabuda per tothom una cosa
que no ho és: no és cert que sigui
abut de tothom que provoquin mal
de cap.

Descripció: es bas l'argument en
una dada incerta, però s'exposa
com si tothom ho sabés (argument
populista).

FAL·LÀCIA DE LA
DESCOMPOSICIÓ

Ex: Aquest producte té Coenzim Q,
que ajuda a combatre l'oxidació, i
per això frena l'envelliment.

Objecció: encara que el producte
contingui el CoenzimQ, no vol dir
que combinat amb la resta de
substàncies i en aquesta quantitat
pugui tenir efecte. Una cosa són
les propietats del CoenzimQ i una
altra les del producte que el conté.

Descripció: S’atribueixen
característiques de les parts o
individus al tot o conjunt.

FAL·LÀCIA AD
IGNORANTIAM

Ex: No es pot demostrar que no hi
hagi canals d'energia vital. Per tant,
és veritat que hi són i els podem
usar per curar.

Objecció: que una cosa no es
pugui demostrar que és falsa no
vol dir que sigui certa. Hi ha moltes
coses que no es poden demostrar
(vida després de la mort,
existència de déus) i això no vol dir
que siguin certes.

Descripció: Com que no es pot
demostrar el contrari, l’afirmació es
dóna per certa.

FAL·LÀCIA DE LA
GENERALITZACIÓ

PRECIPITADA

Ex: Conec sis persones que es
tracten amb acupuntura i els va bé.
Això vol dir que funciona.

Objecció: que a algunes persones
els vagi bé, no vol dir que funcioni.
Els casos puntuals no són suficient,
cal disposar de molts casos
incloent també els que no els
funciona per decidir.

Descripció: Es generalitza un fet a
partir de casos puntuals.



FAL·LÀCIA POST-
HOC

Ex: Es va pendre aquestes
pastilles homeopàtiques i al cap
d'unes setmanes es va recuperar
de la bronquitis. Funciona!

Objecció: que s'hagi curat després
de prendre-les no vol dir que hagin
estat les pastilles, pot haver estat
per altres raons.

Descripció: S'assumeix que,
només perquè un esdeveniment
succeeix després d'un altre, el
segon és conseqüència del primer.

Crèdits i Llicències.

Aquestes targetes són una
modificació realitzada per Jordi

Domènech a partir de la proposta
generada per el

node “CalamarsGegants” del
betacamp17.

Es poden descarregar a
https://bit.ly/2JaFdsg

Se'n permet el seu ús i la creació de
productes derivats sense finalitat

comercial.

Contacte: jdomen44@xtec.cat


