
 

 

 

“CONVERSES A LA BIBLIOTECA” 
 

“ Al igual que la pintura no está sólo 
para el deleite de los artistas, ni la 
música está sólo para el deleite de 

los melómanos, tampoco la filosofía 
es sólo para los entendidos.  

La filosofía es para todos, porque 
todos somos en mayor o en menor 

medida filósofos, amantes del saber 
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Perquè creiem que és necessari recuperar l’hàbit 
d’exercitar el pensament crític a través del diàleg, 
sobre les qüestions d’avui i de sempre que ens 
interessen a tots. 

Perquè creiem que cal incentivar la lectura que 
ens enriqueixi intelectualment i ens porti a la 
comprensió del món que ens envolta.  

Perquè creiem que la cultura no pot ser només 
un entreteniment.  

Perquè creiem que només el foment de la cultu-
ra ens pot fer millors individual i col·lectivament, 
més avui en un món incert dominat per altres 
“contravalors” què ens deshumanitzen, convertint
-nos en simples “consumidors”. 

Perquè no ens agraden els infèrtils i moltes ve-
gades repugnants debats mediàtics per sectaris i 
irrespetuosos que, amb crits i amb interrupcions 
constants, impedèixen una exposició reposada i 
reflexiva.  

Perquè en aquestes converses filosóficas a la 
biblioteca, els participants se prepararan i expo-
saran els seus punts de vista, no per a imposar-
los, sinó per aportar i enriquir, per aprender i per 
comprende maneres diferents d’explicar la vida i 
la realitat què ens envolta.  

Perquè en aquestes tertúlies a la biblioteca, vo-
lem recuperar l’hàbit de conversar, sense teclats 
ni pantalles, com han fet sempre els amics en torn 
d’una tassa de cafè o d’unes cerveses. Per això, 
volem debatre amb calma i amb passió, amb 
honestedat i des del respecte mutu. En definitiva, 
per donar-nos una oportunitat per a escoltar i per 
a ser escoltats. 

Perquè creiem que és molt saludable posar en 
qüestió les nostres creences personals, posar a 
prova i sometre a anàlisi el nostre pensament; 
perdre els pesos morts i feixucs que arrossegam 
cada dia en forma de prejudicis i guanyar ampli-
tut de mires! 

  

“Piense usted como quiera y pueda, pero 
piense. Luego comparta su pensamiento 

con los demás... para pensar mejor”  

Fernando Savater 

Què és la veritat? 

En què confiam? 

Vivim en el millor dels móns posibles? 

Tot és relatiu i subjectiu? 

Està en perill la democràcia? 

Ens importa la injustícia social? 

Què és viure amb dignitat? 

És possible la felicitat? 

S’han perdut els valors morals? 

Paga la pena indignar-se pel que passa al món? 

El capitalisme, és moral? 

Per què som de dretes o d’esquerres? 

No som tots “nacionalistes”? 

Per què la bondat és avui ridiculitzada? 

 

Tantes preguntes per contestar...  
i tantes poques certeses! 

L’ateisme, és immoral? 



Cada quinze dies reflexionarem sobre un tema 
que se plantejarà a partir d’uns textos prèviament 
seleccionats. Aquests textos seran de comprensió 
fácil sense innecessàries dificultats conceptuals i 
d’autors diversos bé siguin filòsofs, sociòlegs, 
polítics, científics, escriptors, periodistes, poetes, 
artistes, humoristes, etc... 

El conductor del Club, iniciarà cada reunió do-
nant pas al “participant ponent” del tema. Segui-
dament obrirà els torns de paraula per a la resta 
dels participants. 

La duració de les intervencions no pot ser il·limi-
tada i això obligarà als participants a organizar les 
seves idees i les seves exposicions. Del què es 
tracta és d’escoltar els argumentos, réplicas i con-
trarépliques dels participants i evitar que algú 
pugui acaparar el temps impedint les interven-
cions dels altres. No se demanarà brevetat, sino 
concisió. 

El més important de tot, és la feina de reflexió 
personal i individual sorgida a partir de les lectu-
res propostes per a cada sessió. A la manera dels 
clubs de lectura literaris, els participants hauran 
d’haver llegit els textos presentats per a fer-ne 
una lectura atenta i crítica, exposant els punts 
d’acord o de disidència, plantejant —si així ho 
consideren— altres explicacions i opinions. 

No és pretén què en haver acabat totes les inter-
vencions i debats, amb discrepàncias i acords, hi 
hagi cap mena de síntesi o resum final consen-
suat. Les conclusions únicament seran de carácter 
personal i individual. 

Abans de tancar la sessió i els participants aban-
donin la sala, se’ls donarà el tema i els textos a 
tractar en la següent sessió.  

 

La responsabilitat del conductor del club rau en pre-
parar i plantejar els temes i proporcionar als partici-
pants els textos necessaris per al desenvolupament 
ordenat de les sessions. 

El conductor de les sessions procurarà que es generi 
una atmòsfera distesa i agradable en la què tothom 
s’hi senti amb ganes d’intervenir i aportar. Procurarà 
que tothom pugui expresar-se amb llibertat, que hi 
hagi un respecte personal absolut, que ningú acapari 
en excés el temps i que les aportacions dels partici-
pants no es desviin massa del tema a treballar. El con-
ductor no forçarà a ningú a intervenir si abans aquest 
no ha sol·licitat fer-ho.  

Per a la bona marxa de les sessions, es també funció 
del conductor evitar els dos extrems possibles i igual-
ment contraproduents. Primer, que les intervencions 
dels participants es focalitzin en les seves vivències 
personals sense anar acompanyades d’una reflexió 
teórica. Segón i en sentit contrari, què les interven-
cions dels participants se converteixin en un exercici 
demostratiu d’erudició. En el primer dels casos, per-
què el club no és una teràpia col·lectiva. En el segon 
dels casos, perquè el club no és un espai per a compe-
tir, per a guanyar debats i per a demostrar qui és més 
brillant. En contra d’aquests dos extrems, del que es 
tracta és de compartir reflexions formals sobre un 
mateix tema. 

El conductor, una vegada repartida la fulla amb els 
textos i el tema de la següent sessió, només ferà un 
breu i general comentari al respecte per tal de no con-
dicionar el treball individual dels participants més 
enllà del estrictament necessari i convenient. El con-
ductor demanarà als participants presents quí vol 
actuar com a “ponent del tema” per a la següent ses-
sió. Aquest voluntari, serà l’encarregat d’obrir la se-
güent sessió amb l’exposició del tema. Es procurarà 
que cada sessió tengui un ponent diferent per tal de 
que, abans o després, tothom pugui fer de ponent. 

– Els participants en les sessions, podran expresar-se en 
la llengua que prefereixin i amb la que es sentin més 
còmodes, en català o en castellà; i se comprometen a 
respectar els torns de paraula.  

– Com que del què es tracta és de mantenir una conver-
sa entre amics, no és convenient dur les intervencions 
per escrit per a ser llegides. No obstant, el conductor 
serà comprensiu amb els participants no avesats, sabe-
dor de que amb el temps, tothom anirà agafant confian-
ça i desimboltura. 

– Com que es tracta de fomentar converses compartides 
entre tots, els participants procuraran que les rèpliques i 
alusions no siguin personals. Els participants intentaran 
separar “les idees i les opinions” de “les persones que les 
expresen” per tal que ningú se senti ferit o ofés. 

– Obviament, les desconsideracions cap els altres parti-
cipants i els comentaris despectius o ofensius són inac-
ceptables. Una cosa és discrepar i una altra molt dife-
rent és faltar al respecte manifestant-se grosser i mal 
educat.  

– Els participants procuraran que el to de les seves in-
tervencions sigui àgil i que el to emprat no siguin ni 
dogmàtic ni sectàri (res més lluny de l’esperit filosòfic). 
Si la intenció de convença als altres és estimulant, 
també ho és l’actitut oberta a deixar-se convença.  

– Per evitar que les sessions acabin en un guirigai inin-
teligible, no es permetran converses paralel·les a les 
exposicions del participant en ús de la paraula. El parti-
cipant que estigui en ús de la paraula no podrá ser inte-
rromput. Si algú discrepa de les opinions del participant 
en us de la paraula, i vol manifestar la seva discrepàn-
cia, haurà d’esperar el torn per rebatre els arguments.  

– Per tal de facilitar la comunicació, els participants 
duran en un lloc ben visible del cos una targeta amb el 
seu nom real o inventat a elecció del participant. Aques-
tes targetes seràn proporcionades pel conductor del club 
a l’inici de cada sessió i li seràn retornades al final de 
cada sessió. 

– Durant les sessions, no se permetrà l’us de telèfons 
mòbils, tàblets o altres aparells que, irremeiablement 
distrèuen l’atenció. Amb un bloc de notes i un bolígraf 
serà suficient. Tampoc podran ser enregistrades les ses-
sions amb cap tipus aparell. 


