Filosofía
i comunicació
Si FA L'NS ANVS la preiiisü escrita
era consiJeraJa el quiirt poder,
iira, en temps de guerrcs dij^icals i
de conciiioades escaramusses
nicdiíitiques, la comunicació ho és
tot!... O no, que dirien els crendors d'un coneíjiit profírama relevisiu o el niaccix J. M. Terricabras.
I és que aquest, la comunicació, és el tema de l'assaig del
caCedratic de íilosotia de la Universitat de Girona, J. M, Terricabras.
Prou que ens adverteix que la tria
no es justiticii ni per iu seva actualitat, ni peí seu interés remane, sino
peí métixle filosofic emprat, l'análisi
conceptual, pero és ben Ic^ítim que
ais profans, mes enllíi de la brillantor exposiri\'a i de la rigorosa racionalitat que trispuen cotes les planes
Jo.L-pM;irLuTERRlCAiiRAS
del Ilibre, ens interessin sobretoc els
ÍM iriimunícturííi.
Trípili í miles dd ¡iíosofia SOCJ'ÍII. temes rractats i les soiucions (o disEJicioiis pRiii, BiircL'lunii, l')96
sokicions de confuslons concepQil-lecció Temes CtKitcmpurnnis
tuáis) que ens proposíi l'autor.
mim. 8. 194 pafíines
L'assaifi explora quatre ámbics
II Prcmi Jiiumi.' Bolill
del món de la comunicació: la
J'iissiiií!(.l[; filosoliii

comunicació buinana, la comunicació mecánica i la inreblit;encia
artificial, l'ámbil social i i'opinií'i
pública i, finalmcnc, el camp de les
ideoloRÍes i els valors.
1 quina mena de preguntes es
planteja analinar, és a Jir, resoldre,
és a dir, dissoldre, el filoso! Terricabras? Preguntes com aqüestes: Hi pot
Iwver comunicació sense llen.^uatge.'
Els sentiments es comuniquen o es
mostren? Hi pot ba\'er la incomunicació toral! Pot pensar una máquina? L'opinió pública és opinió popular? Hi pot haver una crisi total de
valors? Es inevirable la disjimtiva
Jiigmatisme o relati\'isme?
Com es pot comprovar,
l'interés reóric de la recerca esrá
garantir. Pero cambé l'interés
práctic, perqué la preocupado
pedagógica de l'autor és manifesca
(al capdavall, diu, la pedagogía és
sempre una reflexió preocupada
per ohcenir cercs resiilcars) i fa
conrinues exempliiicacions empí-

riques d'alló que va esbrinaní i va
deduint en el camp conceptual.
Estem, dones, davanc d'un llibre de fikisotia i no davant d'un
document periodístic d'actualitat,
ni campoc davant d'un pamflet ideológic benincencionac. La preocupació de l'autor rau, i no s'esCá pas
de remarcar-bo, en l'estil de pensar,
en la manera de procedir racionalment mes que en el concingui,
ja és ben curios, pero, que aixó
ens bo recordi el (.|iie, ben segur, den
Ser a bores d'ara l'inteMeccual gironí
mes conegut a Catalunya, articulista
habitual en diaris d'abast nacional,
conrertuli descacat en programes de
radio i, sovinc, porcaveu i borne de
consens de plaratormes ciucadanes
diverses. El mateix que ens prevé
d'aquells anumenats pensadors o
intel-lectual.^ "dispoaats a parlar i
opinar sobre qiiaisevol tema que
se'lsproposi».

Xavier Besalú
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