
CAPÍTOL 1

SAVIESA PER A TOTHOM

Per què viure?

Per què no ens suïcidem? Albert Camus començà el seu llibre El 
mite de Sísif amb l’afirmació sorprenent que «només hi ha un pro-
blema filosòfic realment greu, i és el del suïcidi».1 Camus, novel-
lista i filòsof francès que guanyà el premi Nobel de literatura el 
1957, deia que determinar si val la pena o no viure la vida equival 
a donar resposta a la pregunta fonamental de la filosofia. Si la 
vida no té sentit, no serveix de res esforçar-se per a respondre les 
qüestions filosòfiques tradicionals sobre la natura de la realitat, el 
coneixement i la moralitat.

De fet, per què val la pena viure la vida és una pregunta que 
cal respondre, però ben poques vegades es planteja la pregunta 
referent al suïcidi. La qüestió de per què no ens suïcidem només 
apareix si creiem que hi ha raons per les quals ens podríem 
suïcidar, però les vides de les persones poques vegades són tan 
desgraciades com perquè aquestes raons passin a primer pla. Si 
la depressió, la malaltia i la desesperació fossin els trets habituals 
de la quotidianitat, tindríem una lluita diària per decidir si val la 
pena seguir endavant o deixar-ho tot plegat d’una vegada. Malau-
radament, aquesta lluita no és estranya entre els adults joves: un 
estudi nord-americà en estudiants universitaris trobà que el 10% 
havia considerat seriosament el suïcidi durant l’any anterior.2

La majoria ens plantegem la qüestió, molt menys dramàtica, 
de com seguir endavant, de com viure les nostres vides. D’aques-

1 Camus (1975), p. 15. Per a una presentació de ficció de l’absurd, cf. la 
seva novel·la L’Étranger, traduïda al català com L’estrany. En el capítol 7 hi ha 
més referències a Camus.

2 Jamison (2000), p. 36. Més de la meitat dels estudiants nord-americans 
han tingut com a mínim un episodi de pensament suïcida.
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ta manera, la qüestió sobre el sentit de la vida no és l’escèptica de 
si tot plegat té cap sentit o no en té, sinó més aviat la constructi-
va, la que pot oferir respostes informatives sobre quins aspectes 
de la vida fan que valgui la pena viure-la.

Avui en dia, per a la majoria de persones  la religió representa 
una font important de respostes a aquestes qüestions sobre el 
sentit de la vida. Quan era un vailet i anava a l’escola catòlica, 
durant la dècada de 1950, vaig aprendre del Catecisme de Bal-
timore3 que «Déu em va fer per a conèixer-lo, per a estimar-lo 
i per a servir-lo en aquest món, i per a ser feliç amb Ell per 
sempre més en l’altre món». Des d’una perspectiva religiosa, el 
sentit no sorgeix a partir dels aspectes miserables de les nostres 
vides quotidianes, sinó de les nostres connexions profundes amb 
Déu, que ens donà l’existència i ens ofereix la possibilitat de la 
felicitat eterna. Tot i així, per a Camus i altres persones, com jo 
mateix, que han abandonat les creences establertes per la nostra 
educació religiosa, la resposta teològica al sentit de la vida és 
inversemblant. Que potser això implica que la vida és absurda, 
ridícula i sense sentit? Tan absolutament buida de significat que 
el suïcidi hauria de ser la preocupació diària de tothom?

En absolut. L’eminent psicòleg clínic Martin Seligman remarcà 
que els tres grans àmbits de la vida són l’amor, el treball i el joc.4 
Per a la majoria de persones, aquests àmbits proporcionen prou 
raons per a viure. Si la nostra vida és plena d’amor de la família i 
estimació dels amics, amb una feina productiva i agradable i amb 
els diversos passatemps i entreteniments que ens proporcionen 
alegria, el problema genèric del sentit de la vida difícilment ens 
donarà gaire maldecaps i la qüestió extrema de Camus sobre el 
suïcidi quedarà eliminada. En els capítols 7 i 8 utilitzaré les pro-
ves i els resultats de la psicologia i la neurociència per a mostrar 
que l’amor, el treball i el joc donen sentit a la vida per a la majoria 
de persones, independentment de si són religioses o no.

3 El Catecisme de Baltimore fou el llibre de text estàndard en les escoles 
catòliques dels Estats Units des de 1885 fins a les acaballes de la dècada de 
1960. Vegeu http://www.gutenberg.org/files/14552/14552.txt.

4 Tot i així, no afirma que el sentit de la vida sigui l’amor, el treball i el joc, 
i bàsicament, tracta de la felicitat, per exemple a Seligman (2003).



Sense l’amenaça de l’absurd, quan els tres àmbits entren en 
conflicte apareixen qüestions més restringides sobre el sentit de la 
vida. Per exemple, les parelles amb criatures tenen sovint conflictes 
entre l’amor i el treball quan les necessitats dels petits competeixen 
en temps i energia amb les exigències de superació en la carrera 
professional. Els adults joves han de trobar la manera de compatibi-
litzar els plaers dels entreteniments, com l’esport o la música, amb 
la necessitat de trobar feina i mantenir-se. Un dels pocs avantatges 
de fer-se gran és que la reducció de les responsabilitats familiars i 
l’acompliment o la reducció dels objectius professionals faciliten la 
gestió dels conflictes entre els àmbits de l’amor, el treball i el joc. 
Explicaré que el sentit de la vida no és una única cosa, com la devo-
ció a Déu, sinó que depèn de moltes dimensions, la importància 
relativa de les quals va canviant al llarg de la vida d’una persona; en 
conseqüència, no cal que la vida s’enfonsi mai en la mena d’absur-
ditat adoptada per Camus quan tenia vint anys.

El meu objectiu en aquest llibre és utilitzar la recerca teòrica 
i experimental en psicologia i neurociència per a oferir una com-
prensió molt més rica i profunda sobre com l’amor, el treball i el 
joc proporcionen bones raons per a viure; d’aquesta manera, una 
resposta a la pregunta filosòfica de Camus sobre el sentit de la 
vida queda lligada als resultats científics. Molts filòsofs i pensa-
dors religiosos considerarien que això és fer trampa, perquè cre-
uen que la filosofia s’ha d’ocupar de veritats eternes i absolutes i 
no s’ha d’embolicar amb els resultats poc clars i sovint transitoris 
de les ciències empíriques, però el cert és que, malauradament, 
la filosofia no ha tingut pas més èxit que la religió a l’hora de 
trobar aquestes veritats eternes. En canvi, intentaré mostrar que 
la neuropsicologia és extraordinàriament rellevant no solament 
per a la qüestió del sentit de la vida, sinó també per a qüestions 
que crec tan fonamentals com aquesta, referents a la natura de la 
realitat, el coneixement i la moralitat.

A continuació, i sense cap ordre en especial, presento les qües-
tions filosòfiques que considero més fonamentals:

– Què és la realitat?
– Com coneixem la realitat?
– Per què val la pena viure la vida?
– Què fa que les accions siguin correctes o incorrectes?
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A diferència de Camus, crec que és útil considerar la qüestió 
del sentit de la vida després, i no pas abans, de tractar la natura 
del nostre coneixement de la realitat, tot i que ja veurem més 
endavant que totes aquestes qüestions estan íntimament connec-
tades. Per exemple, la qüestió de per què val la pena viure la vida 
planteja problemes sobre la legitimitat moral d’objectius com 
l’amor, el treball i el joc. Encara més, els problemes sobre la natu-
ra del coneixement i de la realitat són crucials per a la recerca 
de respostes a preguntes sobre la moralitat i el sentit de la vida. 
Ens cal saber què són les persones i com obtenen coneixement 
si volem esbrinar la manera d’avaluar el valor objectiu de la vida 
humana i si les accions són correctes o incorrectes.

Fonts de saviesa

El terme filosofia prové de dos termes grecs que signifiquen 
amor l’un, i saviesa l’altre, però quina és aquesta saviesa que se 
suposa que cerca la filosofia? i com es pot trobar? La saviesa no 
és simplement coneixement, atès que hi ha molts fragments de 
coneixement que tenen poca importància general. Sé que Toron-
to és una ciutat de la província d’Ontàrio, però no gosaria afirmar 
que aquest coneixement em fa més savi. No, més aviat hauríem 
de pensar en la saviesa com en el coneixement sobre què és allò 
que és important, per què ho és i com ho podem aconseguir. 
Saber què és important ens hauria de guiar cap a l’adquisició 
d’altres tipus de coneixement important, més que no pas cap a 
l’adquisició d’un munt de creences que poden ser certes però 
més aviat trivials. Des d’una perspectiva més profunda, la saviesa 
no solament implica saber quines coses són importants per als 
éssers humans, sinó també saber per què són importants. Per 
exemple, per a ser savi cal tenir una certa comprensió del fet que 
l’amor és una cosa important per a la gent, que hi ha raons psi-
cològiques i biològiques per les quals l’amor és important i que 
hi ha maneres millors i pitjors d’aconseguir amor.

Totes les persones necessiten saviesa d’aquesta mena per tal 
de dur les seves vides d’una manera efectiva, però la saviesa pot 
prendre aspectes diversos a mesura que passem per les diferents 
etapes de la vida. Als nens petits els cal ben poca saviesa, afortu-



nadament, ja que les seves necessitats i objectius són responsabi-
litat dels pares i altres cuidadors. Però els adolescents i els adults 
joves s’enfronten a canvis importants; passen del joc com a centre 
de les seves vides a les preocupacions per la carrera professional 
i la família, i això fa augmentar la importància que té per a ells el 
treball i l’amor. Trobar un bon equilibri entre el treball, l’amor i 
el joc és bàsic per a assolir satisfacció i felicitat en la maduresa. A 
mesura que ens fem grans ens cal trobar la manera de desplaçar 
aquest equilibri per a ajustar-lo als canvis en les responsabilitats 
familiars i a la disminució de capacitats a causa d’un estat de salut 
menys satisfactori.

L’antic filòsof grec Epicur expressà de manera ben eloqüent 
la necessitat d’obtenir saviesa, de «filosofar», al llarg de tota la 
nos tra vida:

Que ningú, mentre és jove, no vacil·li a filosofar, ni essent ja vell, de 
filosofar no es cansi. Car per assolir la salut de l’ànima, mai no s’és 
ni massa vell ni massa jove.

Aquell que diu que encara no li ha arribat l’hora, o que ja li ha 
passat l’edat, és com si digués que per a la felicitat no ha arribat 
encara el moment, o bé que ja li ha fugit. Que filosofin, per tant, el 
jove i el vell; l’un perquè tot envellint es mantingui jove de felicitat 
gràcies als records passats; l’altre perquè pugui ésser jove i vell 
alhora per la seva impertorbabilitat enfront de l’esdevenidor. Ens cal 
meditar, doncs, sobre les coses que ens reporten felicitat, car si la 
posseïm, ja ho tenim tot, i si ens manca, fem tots els possibles per 
posseir-la.5

En el capítol 7 posaré en dubte la suposició d’Epicur que la 
felicitat és el sentit de la vida, i preferiré parlar de la salut de la 
ment o del cervell que no pas de la salut de l’ànima. Però estic 
totalment d’acord amb ell que tant els joves com els grans s’hau-
rien de dedicar a cercar saviesa.

La saviesa opera en diferents àmbits. En el cas més habitual es 
refereix a identificar els objectius més importants, com l’amor, el 
treball i el joc. A més a més, bona part de la saviesa consisteix en 
coneixements sobre com assolir aquests objectius. Per exemple, 

5 EPICUR. Lletra a Meneceu. Fundació Bernat Metge, 192. Barcelona: Alpha, 
1975, p. 132.
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aprendre, a partir de l’experiència, quina és la millor manera de 
tenir una bona relació romàntica contribueix a satisfer l’objectiu 
de tenir amor i estimació en la vida. La saviesa també implica 
molts tipus de coneixement que forneixen informació més espe-
cífica sobre els objectius principals i sobre com aconseguir-los. 
Per exemple, saber com menjar de manera saludable per a man-
tenir una bona salut és un coneixement valuós per a garantir que 
les malalties no ens impediran perseguir objectius importants. 
Una saviesa especialment profunda fa referència a esbrinar per 
què alguns objectius com l’amor, el treball i el joc són tan impor-
tants per a les persones. En el capítol 8 argumentaré que l’amor, 
el treball i el joc són el sentit de la vida perquè ajuden a satisfer 
necessitats humanes vitals.

On podem cercar tots aquests tipus de saviesa? Els filòsofs 
l’han buscat durant milers d’anys, però el consens sobre què és 
exactament el que han après és ben migrat.6 El filòsof Jerry Fodor 
feia broma dient que qualsevol que cregui que els filòsofs dispo-
sen d’una gran quantitat de recursos de saviesa pràctica és que 
no ha assistit mai a cap reunió del claustre universitari. El meu 
punt de vista particular sobre la saviesa és poc habitual, ja que 
utilitzo la psicologia experimental i la recerca actual en neuroci-
ència per a elaborar una descripció sistemàtica de què és el que 
importa a les persones i per què els importa.

Enfocaments filosòfics

L’enfocament filosòfic que prefereixo, que intenta respondre 
qüestions fonamentals per mitjà de la seva relació amb els resul-
tats científics, s’anomena naturalisme.7 Ja des de l’època de Plató 

6 Per als treballs filosòfics sobre la saviesa i el sentit de la vida, cf. Klem-
ke i Cahn (2007), Flanagan (2007) i les pàgines web següents: http://plato.
stanford.edu/entries/wisdom, http://plato.stanford.edu/entries/life-meaning. 
Per a treballs de psicòlegs sobre la saviesa i el sentit de la vida, cf. Sternberg 
(2003) i Baumeister (1991). Per a la rellevància de les humanitats, cf. Kron-
man (2007) i Eagleton (2007). Per a un estudi ampli però poc profund, vegeu 
http://en.wikipedia.org/wiki/Meaning_of_life.

7 Altres filòsofs amb una obra amb un considerable component naturalis-
ta són Aristòtil, John Locke, David Hume, John Stuart Mill, Charles Peirce i W. 



molts filòsofs han menyspreat el naturalisme, amb l’argument 
que la ciència no pot oferir respostes a les qüestions filosòfiques 
més profundes, i especialment a les que fan referència no sola-
ment a com és el món, sinó a com hauria de ser. Aquests filòsofs 
creuen que la filosofia ha d’arribar a conclusions que són certes 
a priori, és a dir, que són prèvies a l’experiència sensorial i es 
poden assolir amb l’ajuda de la raó. Malauradament, malgrat 
milers d’anys d’intents, ningú no ha aconseguit trobar cap veritat 
a priori innegable. L’absència d’uns principis acceptats a priori 
de mode general mostra que la distingida tradició filosòfica pla-
tònica de buscar aquests principis no ha tingut èxit. Haurem de 
buscar la saviesa d’una manera més modesta.

De vegades, però, la filosofia és massa modesta. L’influent 
filòsof austríac Wittgenstein afirmava que la filosofia és diferent 
de la ciència pel fet que només hauria d’aspirar a la clarificació 
conceptual. En els seus primers escrits es dirigí a la lògica formal 
per a obtenir les eines adequades, mentre que en les seves obres 
posteriors donà més atenció al llenguatge ordinari. Wittgenstein 
asseverava que la filosofia «ho deixa tot tal com és».8 Bona part 
de la filosofia en llengua anglesa del segle XX s’ha dedicat a l’ob-
jectiu, més aviat modest, d’aclarir els conceptes existents; però el 
cert és que ningú no ha après gran cosa d’analitzar la lògica o 
l’ús ordinari de les paraules savi i saviesa. Ens cal una teoria de 
la saviesa que ens pugui dir què és important i per què ho és. 
Aquesta mena de treball teòric necessita introduir nous conceptes 
i refusar o modificar-ne d’antics.

La meva manera d’abordar el tema en aquest llibre és buscar 
saviesa que sigui natural, no en el sentit en què parlem d’ali-
ments naturals com a aliments sense additius químics, sinó en 
el sentit científic com a recerca guiada per experiments i teories. 
El naturalisme filosòfic és més ambiciós intel·lectualment que la 
clarificació conceptual, però rebutja les ambicions platòniques 
i religioses de buscar la veritat en dominis sobrenaturals. En el 

V. O. Quine. Molts dels filòsofs de la ment contemporanis que s’esmenten en 
capítols posteriors també són naturalistes.

8 Wittgenstein (1971b), § 124; trad. cat. p. 123. Per al punt de vista tera-
pèutic de la filosofia com a clarificació conceptual, cf. Wittgenstein (1971b). 
En el capítol 2 presento una crítica d’aquest punt de vista.
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capítol 2 argumentaré llargament per què hauríem de basar les 
nostres creences en les evidències científiques, i no pas en la 
fe. La psicologia i la neurociència són dues fonts especialment 
abundoses pel que fa a les evidències rellevants per a les quatre 
qüestions filosòfiques centrals sobre la realitat, el coneixement, 
el sentit i la moralitat; en conseqüència, anomenaré naturalisme 
neural al meu enfocament.9

La importància de la ment i el cervell

La neurociència i la psicologia experimental encara són camps 
de recerca joves, que tot just es remunten a les acaballes del 
segle XIX. El meu objectiu en aquest llibre és fer veure com aques-
tes disciplines poden aportar respostes a les qüestions filosòfi-
ques centrals sobre la naturalesa de la realitat, el coneixement, la 
moralitat i, especialment, el sentit de la vida. La meva argumenta-
ció serà força empírica i posarà en relació aspectes filosòfics amb 
experiments i teories de la neuropsicologia.

Igual que altres ciències, com la física, la psicologia i la neu-
rociència són, alhora, experimentals i teòriques. Els intents de 
comprendre la ment són ben antics, amb una història de més de 
dos mil anys que s’inicia amb els pensadors grecs, com Plató. Els 
intents de comprendre el món físic tenen la mateixa antiguitat, 
però la ciència experimental només començà a florir en el segle 
XVII, quan pensadors com Galileu mostraren els avantatges de 
basar les conclusions sobre el món físic en els resultats obtinguts 
a partir d’experiments curosament preparats i d’observacions sis-
temàtiques i fetes amb instrumentació adequada. Galileu utilitzà 
el telescopi, tot just inventat, per a realitzar noves observacions 
dels planetes, amb les quals féu descobriments sorprenents, com 
els satèl·lits de Júpiter.10 També va fer experiments per a determi-
nar com es comporten el cossos quan cauen per plans inclinats. 
La superioritat de l’enfocament experimental per a la comprensió 

9 Els pioners de la neurofilosofia són P. S. Churchland (1968) i P. M. 
Churchland (2007). Per a obtenir més informació sobre la naturalesa de la 
filosofia i la seva relació amb la ciència, cf. Thagard (2009).

10 Drake (1978).



del món enfront dels enfocaments tradicionals basats en l’auto-
ritat de personatges com Aristòtil o Sant Tomàs d’Aquino es féu 
cada vegada més evident. El sentit comú, la tradició i l’Església 
catòlica afirmaven que la Terra és el centre immòbil de l’univers; 
però les proves recollides per Galileu, Kepler i altres, combinades 
amb les teories elaborades per Copèrnic i Newton, van fer inelu-
dible arribar a la conclusió que la Terra es mou.

La psicologia, en canvi, només adoptà caràcter experimental 
segles després, quan Wilhelm Wundt i altres van crear labora-
toris per a investigar sistemàticament els processos mentals. 
Les primeres teories psicològiques eren rudimentàries, ja que 
el llenguatge ordinari proporcionava un vocabulari molt limitat 
per a explicar com funciona la ment. En la dècada de 1950 es 
va produir un avenç important, quan les noves idees sobre la 
informàtica van començar a proporcionar analogies amb el pos-
sible funcionament de la ment, amb representacions i processos 
mecànics. Aquestes idees es desenvoluparen alhora que noves 
tècniques experimentals, com la mesura precisa de la rapidesa 
amb què la gent reacciona a estímuls diversos. Avui en dia, el 
camp multidisciplinari de la ciència cognitiva elabora teories 
computacionals que intenten explicar els resultats de molts tipus 
diferents d’experiments psicològics.11

La neurociència també va tenir un gran progrés a les acaba-
lles del segle XIX, quan noves tècniques de tinció de cèl·lules van 
permetre identificar la manera en què les neurones formen el 
cervell. El biòleg espanyol Santiago Ramón y Cajal elaborà el que 
posteriorment s’anomenaria la doctrina de la neurona, la idea 
que les cèl·lules nervioses són, en gran mesura, les responsables 
del funcionament del cervell. Durant la primera part del segle XX 
la psicologia i la neurociència van anar progressant de manera 
bàsicament independent l’una de l’altra, però es van començar a 
aproximar en la dècada de 1980, gràcies a tot un conjunt d’aven-
ços experimentals i teòrics. Un avenç experimental important fou 
la invenció dels aparells d’exploració i imatgeria cerebral que 
permeten observar el funcionament de diferents àrees del cervell 
mentre la persona està realitzant tasques mentals. Des del punt 

11 Boden (2006), Thagard (2005a).
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de vista teòric, un avenç clau fou el desenvolupament d’idees 
computacionals sobre els processos mitjançant els quals les neu-
rones poden interaccionar per a generar processos i representaci-
ons complexes. Tot plegat va fer possible el sorgiment del camp 
de la neurociència cognitiva, que és l’estudi experimental i teòric 
dels processos neuronals que formen els fonaments del pensa-
ment humà.12 La combinació d’experiments psicològics i neuro-
lògics amb teories computacionals que n’expliquen els resultats 
duu l’estudi científic de la ment molt més enllà del que la simple 
introspecció informal ens pugui dir sobre els fenòmens mentals. 
L’objectiu principal dels capítols 3 a 10 és mostrar la rellevància 
dels resultats en neurociència cognitiva per als problemes filosò-
fics sobre la realitat, el coneixement, el sentit i la moralitat.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

12 Ward (2006), Smith i Kosslyn (2007).
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