
El pensament

Pensar  és una d'aquelles activitats  humanes omnipresent  en la  vida i  en el  nostre parlar 
quotidià. Fa referència a un cormull d'activitats; des de fer memòria de qualsevol acte trivial de la 
vida ordinària fins a l'anàlisi filosòfica del concepte teòric més inextricable passant pel fet de la 
reflexió sobre la pròpia persona i el sentit de la vida,  que ens persegueix tossudament al llarg de 
l'existència.
 El  pensament,  com  qualsevol  altra  activitat  humana  presenta  un  nivell  de  variabilitat 
considerable. No és ni estàtic ni immutable. Si ho diem d'una altra manera, tot en la nostra vida té la 
plasticitat  suficient  per poder-se  modelar  i  modificar.  En  tot  cas,  haurem  de  vigilar que  les 
modificacions i variacions puguen circular sempre per la via del sentit, que deixen tirar endavant, 
que progressen, que vagen augmentant les possibilitats i les vivències d'acord amb els nostres grans 
projectes i les nostres opcions vitals;  que, definitivament ens  vagen decantant i orientant cap al 
conreu de la humanitat.

La  possibilitat  de  generar  iniciatives  i  projectes  és  un dels grans  distintius  de  la  nostra 
espècie en el conjunt de l'evolució global. I això inclou tota una sèrie de funcions, entre les quals 
podem destacar-ne unes quantes:

- La capacitat de no haver de respondre als estímuls d'una forma immediata i necessària. 
Evidentment aquí s'obre la porta a l'immens horitzó de la possibilitat d'escollir, d'albirar camins, de 
triar opcions i actituds. Clar i ras: l'horitzó de la llibertat.

- La capacitat de preveure i calcular els elements, els mitjans i els esforços que ens calen en 
cada empresa.

-  La possibilitat de treballar amb constància i amb il·lusió, malgrat les dificultats, per tal de 
dur a terme tot allò que ens proposem.

- La possibilitat d'obtenir de la nostra faena ben feta i del nostre esforç el grau de satisfacció 
menester que ens compense i ens anime a seguir el camí.

Està clar que el fet de poder evitar una resposta determinada i automàtica als impulsos obri  
una perspectiva molt ampla de consideracions.

fa un moment parlàvem de la variabilitat i la modificació del pensament i el substrat orgànic. 
Si fem cas del que diuen els entesos en neurociència (i faríem bé de fer-ne) haurem de referir-nos no  
solament  a la plasticitat  del  pensament,  sinó també a la  plasticitat  del  seu suport  biològic.  Em 
refereixo  al  cervell,  anatòmica  i  fisiològicament  (neurones,  sinapsis  i  neurotransmissors).  La 
variabilitat de la funció està tan relacionada amb la plasticitat de la base biològica que modela, 
també  en  part,  l'òrgan  de  suport  i  arriba  al  punt  de  modificar-ne  la  fisiologia  i  l'anatomia 
(morfologia del cervell). Ens estem referint clarament a una interrelació, una influència mútua o,  
com diuen en savi, de feedback, de retroalimentació. 

Segons tot això, podem afirmar que hi haurà formes i maneres de pensar que ens porten per 
una via o per la contrària i ens situaran en el que normalment diem un cercle viciós o un cercle 
virtuós. És a dir que en la nostra activitat mental ens podem decantar cap a una part (més instintiva 
-animal) o cap a l'altra (més d'opcions -humanitzant). Ens trobem davant del dilema de tirar pel dret 
i deixar-se portar pels capricis o escollir la ruta de les opcions, de la llibertat en últim terme.

En línies generals i sense buscar més precisions, quan parlem de pensar volem dir alguna 
cosa tant de la funció mental com dels objectes d'eixa funció. Podria ser interessant, per tant, saber 
quan ens referim a una cosa o a l'altra. Freqüentment se senten sentències (perquè se solen afirmar  
de forma solemne i, a voltes, amb una certa fugida d'estudi i del compromís) com aquestes: Tots 
pensem diferent, cadascú pensa com vol, cadascú pensa d'una manera, hi ha moltes maneres de 
pensar... 

Ja sabem què volen dir, però no estaria de més saber a quina cosa ens referim en concret.  
Mirem-ho:

Tots  els  humans  tenim  els  mateixos  òrgans  i  sistemes  com  a  base  de  les  funcions 
intel·ligents. Les formes, tècniques i processos del pensament són idèntics per a tots -una altra cosa 
serà si estan ben exercitades o gaudeixen d'excessives temporades de repòs.



No seria  més  exacte  dir  que  tots  pensem igual  (tots  fem servir  els  mateixos  processos 
mentals) i cadascú pensa en les coses que vol, que normalment són distintes?

Això de les diferents maneres de pensar, moltes vegades, fa la sensació d'amagar un altre fet 
no tan evident: que uns sí que ho fan i uns altres no, això de pensar. És a dir, que eixes afirmacions 
fan d'excusa a la inexistència del pensament (o la «respensabilitat», si em permeteu el terme). 

Resulta prou clar que considerant les mateixes coses i des del mateix punt de vista es puguen  
percebre realitats diferents, ja no diguem oposades. Quan això ocórrega caldrà revisar si el subjecte 
té les facultats idònies o, com passa sovint, hi ha interposicions com els interessos o altres filtres 
ideològics -sempre potents- que impedeixen la visió clara encara que es mire en la mateixa direcció.

I ja per acabar. Seria molt interessant poder tenir la mateixa sensibilitat i dedicació al cultiu 
de la ment que la que se sol tenir al cultiu físic i esportiu.

Julià Pastor Aguilar (agost 2019)

Objectes de pensament

- El que dignifica el pensament és pensar en la dignitat i en les coses dignes.

- El que enlaira el pensament és pensar en les coses elevades.

- El que embelleix i decora el pensament és pensar en les coses belles i boniques.

- El que humanitza el pensament és pensar en la humanitat i en les coses humanes.

- El que honora el pensament és pensar en l’honorabilitat i en les coses honorables.

- El que divinitza el pensament és pensar en Déu i en les coses divines.


