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És molt afici-
onat al tea-
tre, li agrada
llegir-ne i fins
i tot ha fet
d’actor; es-
colta Bach,
els Beatles i
Raimon; els
seus pintors
són Picasso i
Bacon, el
seny i la
rauxa, i la
seva gran
passió és la fi-
losofia, la del
llenguatge i la
divulgativa.
Hi ha dedicat
temps, molt
de temps per-
què dorm ben
poques
hores, con-
vençut que el
pitjor de la
vida és que
s’acabi.

FOTOS:
CRISTINA CALDERER

J.M.T.L’any 87 ja vam començar el
projecte filosofia 3.18, que és ense-
nyar als nens de 3 a 18 anys a reflexi-
onar. Es tractava de democratitzar el
pensament.

A.C. ¿Has tingut por d’abaixar
massa el nivell?

J.M.T.Sí que, quan començava, al-
guns col·legues em miraven amb
cert aire de suficiència, com dient
“Pobret, el Terri, com s’està tor-
nant”. Amb el pas dels anys, van ve-
ient que val la pena. Els alumnes són
més crítics, més reflexius i saben re-
batre amb millors arguments. La fi-
losofia, de fet, va néixer així. Sobre-
tot, a casa nostra havíem convertit la
filosofia en la història de la filosofia:
anar repetint el que han dit els al-
tres. Preguntar què pensa de la justí-
cia Aristòtil sense que l’alumne en
pensi res gairebé que em sembla ta-
faneria cultural.

A.C. Com t’ho fas per fer-ho tot?

J.M.T.Dormint poc: quatre, cinc
hores al dia. Si no, no hi ha temps,
entre les classes, els llibres, atendre
els mitjans...

A.C.Estic per enviar-te a casa a
dormir.

J.M.T.La veritat és que dormiria.

A.C. ¿Creus que val la pena tanta
ambició intel·lectual?

J.M.T.A mi em fa feliç. Si a algú li
és útil, m’alegrarà molt, però tam-
poc ho espero. Ho faig per mi.

A.C. Suposo que la teva obra de
més pes intel·lectual sí que la fas per

a tu, però la divulgativa la deus fer
per als altres.

J.M.T.Sembla una contradicció,
però fins i tot en coses que semblen
divulgació acostuma a haver-hi un
treball per a mi. Hi ha problemes
complexos que, al fer l’esforç de sim-
plificar-los, et renoven les idees.

A.C. I jugues sol o t’ho fas revisar?

J.M.T.La meva primera lectora és
la meva dona, que prové del món de
la història i no de la filosofia. Ella

m’ofereix el principi de realitat men-
tre jo aporto el principi de plaer.

A.C. Uau, quin complement i quin
compliment! ¿Continues tenint con-
tacte amb Alemanya, on et vas for-
mar? Quines són les diferències amb
la vida cultural d’aquí?

J.M.T. Jo havia estat un alumne de
la Universitat de Barcelona brillant,
amb molt bones notes. En canvi,

quan vaig arribar allí vaig descobrir
que no sabia fer treballs, ni citar bé,
ni fer notes a peu de plana, i aquesta
cosa més acadèmica la vaig apren-
dre allà. En canvi, quan després vaig
poder anar a Cambridge, vaig topar
amb una vida acadèmica diferent.
Allà hi ha molt debat, molta discus-
sió i molta flexibilitat. Desgraciada-
ment, arreu s’ha produït un descens
de la seriositat cultural. Jo lamento
molt el menyspreu per la llengua. És
dramàtic, perquè qui no sap fer una
oració amb relatiu no pot tenir un
pensament complex.

A.C. ¿Estem passant de l’Homo sapi-
ens a l’Homo videns, que deia Sartori?

J.M.T.Sí, jo ho formulo d’una altra
manera. Per edat, sóc una persona
de cultura escrita, i em semblaria
greu que es volgués substituir la cul-
tura escrita per la visual, perquè la
cultura lectora ofereix més elements
crítics. És més estable. Les imatges
són ràpides i tenen interès de provo-
cació i estímul, però poc de fixesa i

reflexió. Em temo que a l’escola pre-
sentem massa la lectura com una
cosa culta i l’hauríem de presentar
com un element de plaer. Jo seria
partidari que els nanos petits llegis-
sin qualsevol cosa: mangues, cò-
mics, de tot. Si s’aficionen a llegir, ja
llegiran Carner i Tirant lo Blanc. Un
nano petit va amb una motoreta de
joguina i després acaba competint
internacionalment en motos gros-
ses. Aquestes coses s’aprenen per
pràctica, no per grans teories. Per
això jo estic per no ensenyar gramà-
tica als nens petits, el que se’ls ha
d’ensenyar és a enraonar.

A.C. A part d’aquest vocabulari i
aquestes subordinades, per pensar
necessitem temps.

J.M.T.Això sí, tot plegat és un pro-
blema de prioritats. Si em vull com-
prar un pis més gran, he de treballar
més. I el cultiu d’un mateix es valora
poc, llevat del cos. Cultivar la ment
és més difícil i menys efectista. La
cultura té efectes retardats. Si una
noia surt de casa maquillada, la tro-
baran més guapa, si en surt llegida,
no, però quan faci el cafè i digui al-
guna cosa més interessant que els
altres es pensarà que amb aquesta
val la pena parlar-hi. Bauman diu
que vivim en una societat líquida i jo
afegeixo líquida i mercurial, com
agrumollada, metàl·lica..., i és una
llàstima. Hauríem de recuperar el
plaer de l’esperit.

A.C. ¿Iel teu blog t’ajuda a estar
menys agrumollat?

J.M.T.És fonamental. No hi ha res
millor per tenir idees noves que estar
en contacte amb els altres i amb gent
jove, si no, un va conformant-se.

Josep Maria Terricabras
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UNTROSDE
CONVERSAAMB

TEXTURES IGNASI ARAGAY

Avui fem una excepció i
deixem les textures
literàries per abordar el
sentit de la literatura i,
per tant, d’aquest mateix
suplement. Per a què
serveix la literatura? La
pregunta és pertinent
quan a la premsa,

l’escola, la universitat i
l’oci, l’espai literari ha
anat retrocedint.
Conserva el prestigi,
però perd pes. Avui el
consum de videojocs és
molt superior al de
cinema i el de cinema
molt més gran que el de

llibres. I a més hi ha el
YouTube, la tele i
etcètera. Així doncs, per
a què serveix? S’ho
pregunta el savi francès
Antoine Compagnon en
un breu llibret que ha
publicat Acantilado. Unes
quantes cites d’aquest

senyor ens poden ajudar:
“La literatura és alhora
símptoma i remei del
malestar de la
civilització”. “Ensenyant-
nos a no deixar-nos
enganyar per la llengua,
la literatura ens fa més
intel·ligents, o

intel·ligents d’una altra
manera”. “La literatura
ens allibera de la nostra
forma convencional de
considerar la vida –la
nostra i la dels altres–,
destrueix la bona
consciència i la mala fe”.
“Té competidors arreu, i

no detenta el monopoli
de res, però la humilitat
l’afavoreix, i els seus
poders segueixen sent
desmesurats”. “És la
seva fragilitat el que la fa
desitjable”. Així doncs,
seguim estant en bona
companyia.

En companyia de Compagnon
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