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CONTINGUTS A ESTUDIAR PER PREPARAR L’EXAMEN 

1. El pas del mite al logos
2. Especificitat del saber filosòfic
3. Filosofia teòrica i pràctica
4. Branques de la filosofia
5. Sentit, necessitat i vigència de la filosofia
6. El coneixement teòric. Característiques
7. Coneixement sensible i intel·ligible. Episteme i doxa
8. Procès del coneixement. Facultats cognitives i percepció.
9. El problema del mètode. Mètode deductiu i inductiu
10. Els mètodes de Galileu. Popper i Khun
11. Classificació de les ciències
12. Relació entre coneixement, llenguatge i realitat
13. Lògica d’enunciats: Formalització, taules de veritat i regles d’inferència
14. Fal·làcies formals i informals
15. La justícia. Virtut i poder. Concepte i tipus
16. Fonaments de la justicia: Iusnaturalisme i positivisme jurídic
17. Política, Estat i poder
18. Origen de l’Estat: holisme i contractualisme
19. Tipus d’Estat: Totalitarisme d’H. Arendt i democràcia en Habermas
20. Ideologies polítiques: conservadurisme, liberalisme i utilitarisme
21. El poder en Weber i Foucault

Així mateix es recomana practicar el comentari de text.
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UNITAT 1
EL SABER FILOSÒFIC
Índex
1. Origen de la filosofia
2. Característiques del saber filosòfic.
3. Relació de la filosofia amb la ciència, la teologia i la literatura.
4. Principals branques de la filosofia.
5. Periodes més rellevants de la Història de la filosofia i els seus pensadors.
6. Finalitat i sentit de la filosofia.
7. Terminologia.
8. Conclusions

1. ORIGEN DE LA FILOSOFIA.
EL PAS DEL MITE AL LOGOS

La filosofia, en principi indissociable de la ciència, va néixer a Grècia, al segle VI aC. 
S’acostuma a parlar de l'origen de la filosofia com a origen del logos, és a dir, de la raó,
de les explicacions racionals sobre els esdeveniments de la naturalesa i del
comportament humà.
Abans del naixement de la filosofia, la funció explicativa que aquesta compleix li
corresponia al mite. Un mite és un conjunt de narracions simbòliques, de marcat
contingut emocional, que es proposa per explicar el món, l'acció dels déus i el
comportament humà. Un prestigiós investigador del món grec l'ha definit així: "El mite és
un relat tradicional que narra l'actuació memorable i exemplar d'uns personatges
extraordinaris, en un temps inicial, prestigiós i llunyà."

ELS TRETS MÉS RELLEVANTS DEL PENSAMENT MITOLÒGIC
Déus, herois i homes. Els déus, els protagonistes dels relats mitològics, eren considerats
éssers dotats de sentiments i desitjos. Es diferenciaven dels humans sobretot per la seva
immortalitat. Els déus personifiquen forces i fenòmens naturals i també sentiments. Zeus,
el pare dels déus, és el déu del tro, Posidó, el déu del mar; Demèter, la deessa de
l'agricultura i de la fertilitat; Afrodita és la deessa de l'amor, etc.
Els herois —fills d'un déu i d'un mortal— juguen també un paper important en la mitologia.
Són exemples a imitar. El seu destí —normalment tràgic—els porta sempre a intentar
superar la infranquejable frontera entre el diví i l'humà.
Als éssers humans els correspon el paper de comparses. La seva història i el seu destí,
igual que el curs dels esdeveniments naturals, no depèn d'ells, sinó del caprici dels déus.
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L'esdevenir universal és, en gran part arbitrari, ja que depèn sobretot de la capritxosa
voluntat dels déus.
L'acceptació de les explicacions mítiques no es basa en el fet que siguin racionalment
demostrables. La força del mite s'ha de buscar en l'autoritat de la tradició i en el seu
arrelament social.
HOMER I HESÍODE
A la Grècia antiga, els poetes o rapsodes, ensinistrats en l'art de la memorització,
transmetien els relats mitològics. La tradicional transmissió oral va desembocar durant el
segle VII aC en la poesia èpica escrita d'Homer i Hesíode, durant segles els educadors
del món grec. Homer va narrar en la Ilíada el setge de Troia i, en particular, l'episodi que
enfronta Aquil·les amb Héctor. En la Odissea explica l’accidentat viatge que fa Ulisses per
tornar des de Troia a la seva pàtria, Ítaca, on l'espera la seva esposa, Penèlope. Hesíode
és l'autor de Els treballs i els dies, poema on descriu la societat rural i dóna consells
pràctics als camperols. En la Teogonia explica, de manera sistemàtica, cosa que Homer
no havia fet, la genealogia dels déus i les seves relacions.
PAS GRADUAL DEL MITE AL LOGOS
El primer canvi en la tradició mítica es produeix quan, amb Homer i Hesíode, la
transmissió oral és complementada amb l'escriptura. Hesíode no es va conformar amb el
desordre de les tradicions heretades i va provar de sistematitzar-les en la seva Teogonia.
Quan al segle VI a C els filòsofs, els anomenats presocràtics, van proposar les primeres
explicacions racionals, aquestes estaven en gran mesura encara impregnades del discurs
mitològic. La genealogia dels déus, la narració del seu llinatge a partir de les deïtats més
antigues, va ser substituïda per la genealogia de la realitat a partir d'un principi natural del
qual tot procedeix. Les claus d'un i altre discurs són molt diferents, però l'esquema que
subjau en tots dos és el mateix.
Les primeres filosofies també comparteixen amb el discurs mitològic un fort to místic.  Al
segle V a C, Plató, el gran iniciador de la filosofia, segueix utilitzant el mite com a recurs
explicatiu i didàctic que li permet fer més comprensibles les seves teories (el mite de la
caverna i el mite del carro alat).
Encara avui, el discurs mític i les seves claus formen part de molts dels nostres supòsits
teòrics i vitals.
L'EXPLICACIÓ RACIONAL DE LA REALITAT. EL LOGOS
El pensament racional introdueix la idea de naturalesa. El pensament racional no
recorre a divinitats o éssers sobrenaturals per explicar els fenòmens de l'Univers. La
naturalesa és l'àmbit de la necessitat, les coses succeeixen necessàriament, d'acord amb
certes lleis. La raó humana pot i ha de descobrir aquestes lleis de la naturalesa. 
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Hi ha dues actituds molt diferents davant la malaltia. Una actitud mítica és la de
considerar que la malaltia es deguda a la voluntat dels déus i que la curació només tindrà
lloc si les ofrenes que es fan en el seu honor són del seu gust. És el que passa en el cant
I de la Ilíada. Els grecs ofenen el sacerdot d'Apol·lo i són castigats per aquest déu
mitjançant el seu arc i les seves fletxes. Així narra Homer una epidèmia de pesta en el
campament dels grecs. Molt diferent és concebre la salut, com farà Hipòcrates (segle V a
C), com un equilibri entre els diferents humors del cos: bilis, flegma, sang, bilis negra. La
salut depèn de l'equilibri d'aquests quatre humors. La malaltia s'ocasiona pel desequilibri
dels humors. La curació consisteix a restablir les correctes proporcions entre els humors
—mitjançant sagnies i/o pocions  per exemple—.
La força de l'explicació racional no es basa en l'autoritat, en la tradició o en la seva
vigència social, sinó en el fet que estigui recolzada en raons sòlides, en raonaments i en
observacions empíriques.

FACTORS QUE EXPLIQUEN EL PAS DEL MITE AL LOGOS
Són diverses les circumstàncies que van coincidir i van afavorir el sorgiment de la filosofia
a Grècia entre els segles VI i V aC:
La privilegiada situació geogràfica de Grècia i la diversitat cultural
Grècia és una península molt muntanyosa que està abocada al mar. Amés de la
península tenia les colònies gregues situades en les costes de l’actual Turquia, que van
ser un lloc de trobada de les civilitzacions d'Orient i Occident. Això va posar en
contacte els grecs amb diferents tradicions mitològiques, algunes incompatibles entre si.
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Aquestes contradiccions i la diversitat cultural va tenir com a conseqüència el dubte i la
crítica sobre la veracitat d’aquestes tradicions.
L'aparició de la polis.
A la Grècia arcaica, en l'anomenada civilització minoic-micènica, l'organització política i
territorial està centrada en els monumentals palaus —com el de Cnosos—, que són seu
de les monarquies governants i actius nuclis econòmics. Aquesta forma d'organització és
substituïda en els segles VI i V aC per la polis, la ciutat-estat. Cada polis és una unitat
independent, cadascuna té la seva peculiar forma d'organització política i jurídica. En
l'estructura urbanística de la ciutat, la importància de l'assemblea té el seu equivalent en
la centralitat de l'àgora o plaça pública. El clima democràtic de les polis va afavorir el
diàleg i el raonament en general.
L'aparició de l'escriptura fonètica. ( segle VIII aC).
L'escriptura fonètica la van importar els grecs de Fenícia i la van modificar i millorar. La
civilització minoic-micènica tenia una escriptura de tipus jeroglífic, però la nova escriptura
fonètica que la va substituir permetia escriure tal com es parlava i així moltes més
persones, no només els escribes, van tenir accés al saber escrit. D'aquesta manera, molts
podien llegir els mites i reflexionar-hi.
La importació d'Egipte i Babilònia de tècniques geomètriques i astronòmiques.
Els grecs van importar els avenços d'aquestes civilitzacions en el camp de la geometria i
l'astronomia prescindint del seu contingut religiós. D'aquesta manera van poder comptar
amb una representació de la realitat espacial i temporal on no intervenien els déus.
L'astronomia, en particular, els va proporcionar un sistema eficaç d'orientació en l'espai
—imprescindible, per exemple, en la navegació— i en el temps —mitjançant l'establiment
d'un calendari—.
Economia molt favorable que afavoreix l’oci o temps d’esbarjo.
La navegació i el comerç afavoreix el desenvolupament i creixement econòmic. Les
persones amb recursos podien dedicar-se a la contemplació de la naturalesa i el discurs i
debat filosòfic.
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CARACTERÍSTIQUES DEL CONEIXEMENT MITOLÒGIC I DEL CONEIXEMENT
RACIONAL

CARACTERÍSTIQUES DEL CONEIXEMENT MITOLÒGIC

• És una explicació narrativa sobre els fenòmens naturals

• La narració es fa in illo tempore, és a dir, al principi del temps i/o en temps molt

remots.

• Els personatges són éssers fantàstics, déus, herois, monstres... 

• Les forces naturals i els déus tenen conductes antropomòrfiques. 

• Les accions són extraordinàries i són descrites amb molts de recursos

imaginatius.

• L’home no pot alterar els fets perquè tot el que succeeix és per caprici dels déus.

•  No hi ha lleis a la natura. La natura és caos i atzar.

• No es qüestiona la veritat perquè el mite és una creença i la creença es

fonamenta en la fe.

• Té una finalitat paideia, és a dir eduquen moralment perquè exposen exemples

de  prototips de comportaments. 

2. CARACTERÍSTIQUES DEL SABER FILOSÒFIC
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• És un saber universal, es pregunta per tot el que existeix, sense parcelar la

realitat. És interdisciplinària, crea relacions entre totes les àrees del
coneixement.

• És un tipus de coneixement radical on les preguntes són més rellevants que les

respostes perquè cerca les causes últimes sobre totes les coses.

• És un coneixement racional i sistemàtic perquè s’expressa argumentant de

forma coherent utilitzant les regles de la lògica, fugint de les contradiccions.

• És un tipus de pensament crític, es qüestiona qualsevol supòsit o axioma, no

donant res per suposat.

• És un coneixement rigorós que ha d’estar fonamentat, malgrat que no puga

contrastar-se amb la realitat a través de l’experimentació, les afirmacions
filosòfiques es recolzen en la rigorositat de l’argumentació.

• És un coneixement que neix de l’amor, del desig de saber, de l’admiració de

l’home envers la naturalesa.

DIFERÈNCIES I AFINITATS ENTRE LA FILOSOFIA I LA CIÈNCIA

SABER FILOSÒFIC SABER CIENTÍFIC

Amor al saber, és desig de saber.. Intersubjectiu i transmissible.
Coneixement racional, oposat al mitològic i imaginatiu.

Universal, no parcela la realitat.
Interelacional:crea relacions entre
diferents àrees del saber

Específic, sectorial, delimita àrees de la
realitat

Crític, no dona res per suposat, sempre
són les mateixes preguntes.

Progressiu, perquè és fonamenta en
axiomes.

Radical, s’ocupa de les causes últimes
de tots els problemes. Qüestiona els
axiomes.

Aprofitable, utilitza el coneixement per
gestionar la vida de l’home cercant el
benestar social, humà i econòmic.
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Rigorós i sistemàtic, estableix jerarquia
entre premisses i conclusió però sense
possibilitat de verificació.

Rigorós i amb possibilitat de verificació a
través de l’experimentació.

3. DIFERÈNCIES ENTRE LITERATURA- FILOSOFIA I CIÈNCIA

 DIFERÈNCIES LITERATURA – FILOSOFIA – CIÈNCIA

Literatura Ciència Filosofia

Activitat imaginativa. S’inspira
en creences i utilitza
elements fantàstics.

Coneixement racional i
sistemàtic de les causes del
món natural i de la naturalesa
humana.

Coneixement racional i
sistemàtic de les causes del
món natural i de la naturalesa
humana.

No hi ha recerca de les
causes, ni mètode específic.
Utilitza la metàfora.

Mètode científic, falsable i
verificable.

Mètode crític.

La seva finalitat és entretenir i
també ajuda a divulgar el
coneixement tant mitològic
com filosòfic i científic.

Coneixement de lleis que
permeten predir el futur.
Caràcter utilitarista.

No té una finalitat predictiva,
sempre es fa les mateixes
preguntes

4. LES BRANQUES DE LA FILOSOFIA

BRANQUES I PREGUNTES DE LA FILOSOFIA

• Metafísica • Quina és la realitat?

• Cosmologia
• Quin és l'origen del Cosmos?
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• Gnoseologia
Com aconseguir el coneixement?

• Epistemologia
Quina és la veritat científica?

• Lògica
Com construir un argument correcte?

• Antropologia
Quina és la naturalesa humana?

• Ètica
En què consisteix actuar bé i amb justícia?

• Política
Com podem crear un Estat just?

• Axiologia
Què són els valors i com es relacionen amb les coses?

• Estètica Què és la bellesa?

6. SENTIT I UTILITAT DE LA FILOSOFIA EN L’ACTUALITAT
El nucli essencial de la cultura està constituït per idees tradicionals (és a dir, transmeses i
seleccionades històricament) i, especialment, pels valors lligats a elles. Els sistemes
culturals poden considerar-se, d'una banda, producte de l'acció, i, d'altra banda, elements
condicionadors de l'acció. D'aquesta definició cal destacar que la cultura és un producte
humà inacabat. En aquest sentit, de la cultura com a producte inacabat, les funcions de la
filosofia són:
 • D'una banda, indagar i aclarir. Com resultat d'aquesta activitat filosòfica tenim la
“filosofia teòrica”: Actualment aqui cabria englobar les reflexions entorn de problemes
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relatius a les ciències, el llenguatge, l’ontologia, etc. (Filosofia de la ciència, filosofia del
llenguatge, filosofia de la biologia, filosofia de la tecnologia...) 
• D'altra banda, transformar. L'activitat filosòfica orientada a l'acció, a la vida, a la
transformació del món natural i humà la denominem “filosofia pràctica”. Aquí ens trobem
amb el marxisme, que té l’objectiu de transformar la societat, des del punt de vista
socioeconòmic, el vitalisme i l’existencialisme que proposen una transformació de l’home
a nivell personal i individual, l’ecologia i el feminisme que volen transformar les relacions
que tenim amb el medi ambient i la igualtat entre homes i dones. 
Aquestes dues funcions, si bé no poden identificar-se, estan estretament vinculades,
perquè no cal oblidar que la labor transformadora (pràctica) requereix un previ
coneixement (teòric) de la situació. Unificant ambdues funcions, podríem dir que un dels
papers de la filosofia en el conjunt de la cultura és organitzar el món que ens envolta per
tal d'interpretar i de comprendre la nostra experiència i poder així fer propostes per
orientar la nostra acció cap a una vida digna, tant a nivell individual com a nivell col·lectiu. 
La filosofia ha de fer crítica i denunciar, fer visibles els problemes socials actuals:
desocupació, empobriment, fam, explotació laboral, globalització de l’economia, violació
sistemàtica dels drets humans i de les llibertats públiques, sexisme, racisme i xenofòbia... 
També és funció de la filosofia sotmetre a crítica l’ordenació social i les situacions
injustes, desmuntar arguments polítics fal·laços, defensar-nos dels abusos del poder,
mostrar la il·legitimitat dels règims polítics autoritaris i antidemocràtics…
Com a conclusió direm que la filosofia té com a funcions:

• Clarificar i indagar sobre els problemes perquè molts de problemas es deuen a

confusions creades per una comprensió deficient del nostre llenguatge i la filosofía
ens ofereix recursos per a l’ anàlisi conceptual. 

• Problematitzar i ser radical perquè dins la filosofia són més rellevants els

problemes que les solucions, d'aquesta manera la recerca i la búsqueda de noves
propostes és contínua. 

• Criticar i denunciar. La filosofia qüestiona tot el que té pretensió de coneixement,

qüestionant i posant límits a les veritats científiques i a la seva praxis. També
qüestiona les ideologies i l’acció política.

• Pel seu caràcter interdisciplinar i universalista, la filosofia estableix relacions

entre les diverses ciències, la biologia i la psicologia, la ciència i l’ètica,
l’economia i l’ús de la tecnologia, l’ètica i l’art, el dret i la política…
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• Finalment, la filosofia té com a funció pràctica la d’orientar-nos en la pressa de

decissions i en la creació del nostre propi pensament per poder fer un ús
racional de la nostra llibertat, que ens doni habilitats i recursos per gestionar els
conflictes dins el respecte i la tolerància.

UNITAT DIDÀCTICA 2. EL COMENTARI DE TEXT
ENS APROPEM ALS TEXTOS.
TÈCNICA COMENTARI DE TEXT
1. Llegeix el text
2. Subratlla les paraules més significatives
3. Defineix el tema i explica la tesi
4. Estructura formal. Divideix el test en parts i defineix la idea que s’exposa en
cadascuna de les parts.
5. Valoració crítica: Desenvolupa una opinió personal utilitzant els teus
coneixements sobre el tema.

TEXT 1.
" [...] cap dels déus no estima la saviesa ni desitja esdevenir savi (car ja ho és), igual que
qualsevol altre que sigui savi tampoc no estima la saviesa; tampoc els ignorants no
estimen la saviesa ni desitgen esdevenir savis, car la ignorància té precisament com a
cosa penosa això: el fet que aquell qui no és bell, ni bo, ni intel·ligent es pensi que ho és
prou; així, doncs, el qui es pensa que no li manca res, tampoc no desitja això que no es
pensa necessitar.
- Qui són, aleshores, oh Diotima -vaig preguntar jo- , els qui estimen la saviesa si no ho
són els savis ni els ignorants?
- Fins i tot per a un infant -va respondre ella- ja és clar que ho són els qui es troben
d'ambdós."
Plató: El banquet, Barcelona, Ed. 62.

1. Quina relació té la filosofia amb la ignorància i amb la saviesa?
2. Reflexiona, volem el coneixement per amor o perquè és útil?

TEXTO 2.
 "Els homes comencen a filosofar, i que així ho van fer originalment, perplexos davant del
món; s'interroguen, sobre tot, sobre les perplexitats òbvies, per continuar investigant,
segons una progressió gradual, altres qüestions més importants com, per exemple, els
canvis de la Lluna i del Sol, els estels i l'origen de l'univers. [...] Per què, si van filosofar
per defugir la ignorància, és clar que buscaven el saber a causa del coneixement, i no per
cap utilitat. I així es demostra, ja que aquesta disciplina va començar a buscar-se quan ja
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existien totes les coses necessàries i les relatives al descans i a l'ordre de la vida. És,
doncs, evident que no les busquem per cap altra utilitat, sinó que, així com anomenem
home lliure a qui és per a ell mateix i no per a un altre, així considerem aquesta com
l'única ciència lliure, ja que és sola per a ella mateixa. "
Aristòtil, Metafísica, 982b 10.

1. Quan comencen els homes a filosofar?
2. Quines eren les condicions socials, polítiques, econòmiques i religioses que

afavoreixen el pas del mite al logos?
3. Per què diu Aristòtil que la filosofia no neix de la utilitat? D’on sorgeix la necessitat

de filosofar?
4. Reflexiona, és la filosofia l’única ciència lliure?

TEXTO 3.
"La paraula grega filòsofs (philosophós) es va formar en oposició a sophós. Es tracta de
l'amant del coneixement (del saber) a diferència de qui està en possessió del saber i
s'anomena sapient o savi. Aquest sentit de la paraula ha persistit fins avui: la recerca de la
veritat, no la possessió de la veritat, és l'essència de la filosofia [...]. Filosofia vol dir fer
camí. Les seves preguntes són més essencials que les seves respostes, i tota resposta
esdevé una nova pregunta."
K. Jaspers. La filosofia .

1. Explica la diferència entre sophós i philosophós.
2. Així mateix, reflexiona sobre la diferència entre cercar la veritat i posseir-la.

TEXTO 4.
"És quan dormo que hi veig clar, diu el vers de Foix.
I bé, fer filosofia és en certa manera ser prou valent o prou ingenu per acceptar que no hi
veiem clar. Per acceptar el desconcert i fins i tot el desfici que ens produeix el que no
entenem, sovint se cita com a frase inaugural de la filosofia l'expressió de Sòcrates:
"Només sé que no sé res". I és que, efectivament, la filosofia ni sap gaire ni dóna quasi
res. No dóna, per exemple, ni la seguretat que ens ofereix la ciència, ni el gust que
produeix l'art, ni el consol que ens pot donar la religió. La filosofia no clou, ni culmina, ni
satisfà res; la filosofia és més aviat el corc, el verí, la inquietud, l'eterna recerca del
pensament insatisfet, el cul d'en Jaumet de l'esperit.
Atrevir-se doncs a no veure-hi clar i, en lloc de buscar desesperadament una resposta o
un significat per a totes les coses (una explicació, un text, un mot, un concepte per
apaivagar la nostra angoixa), acceptar que tot sovint no les entenem, això és una actitud
filosòfica. Una actitud que més que buscar respostes, el que fa és burxar en les incerteses

13



Dossier 1r Batx. IES Sant agustí 2021-22

i qüestionar les preguntes mateixes. [...] Filòsof, en efecte, és aquell qui veu en cada
resposta o claredat un nou problema o una nova foscúria. D'aquí ve que en lloc de
respondre les preguntes tendeixi a dur-les més enllà, i cal reconèixer que en això
s'assembla molt a les criatures."

X. Rubert de Ventós. Per què filosofia?
1. Quines són les diferències entre la filosofia i les altres àrees del saber?
2. Reflexiona, què significa que la filosofia és un saber radical?

TEXTO 5
Per els nens, el món -i tot el que hi ha dins seu- és nou: és sorprenent. La major part dels
adults veu el món com una cosa absolutament normal.
Els filòsofs són, en aquest sentit, una notable excepció. Un filòsof mai s'acaba
d'acostumar al món. Per a ell, o ella, el món continua sent una mica absurd, fins i tot una
mica desconcertant i enigmàtic. D'aquesta manera, els nens i els filòsofs comparteixen
una facultat bàsica. El filòsof té una sensibilitat igual que la d'un nen, que li dura tota la
vida."
J. Gaarder. El món de sofia. Empúries. Barcelona.

1. Què tenen en comú els nens i els filòsofs?
2. Reflexiona, com es presenta el món per als nens i per als filòsofs?

TEXT 6
L'home que no té cap vernís de filosofia, va per la vida presoner dels prejudicis que
deriven del sentit comú, de les creences habituals en el seu temps i en el seu país, i de
les que s'han desenvolupat en el seu esperit sense la cooperació ni el consentiment
deliberat de la seua raó. Per a aquest home el món tendeix a fer-se precís, definit, obvi,
els objectes habituals no li susciten cap problema, i les possibilitats no familiars són
desdenyosament rebutjades. ...La filosofia, encara que incapaç de dir-nos amb certesa
quina és la vertadera resposta dels dubtes que suscita, és capaç de suggerir diverses
possibilitats que amplien els nostres pensaments i ens alliberen de la tirania del costum.
Així, el disminuir el nostre sentiment de certesa sobre el que les coses són, augmenta en
alt grau nostre coneixement del que puguen ser; rebutja el dogmatisme quelcom arrogant
dels que no s'han introduït mai en la regió del dubte alliberador i guarda vivaç el nostre
sentit de l'admiració en presentar els objectes familiars en un aspecte no familiar. 
Bertrand Russell, Los problemas de la filosofía. 

1. Què vol dir Rusell quan afirma que l’home que no s’interessa per la filosofia és un
presoner dels prejudicis?
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2. Reflexiona, la filosofia no pot donar-nos certeses, sinó dubtes. Quina relació hi ha
entre el dubte i la llibertat de pensament?

PREGUNTES MÚLTIPLES TIPO TEST HISTÒRIA DE LA FILOSOFIA

1. Quins eren els grans temes que preocupaven als filòsofs presocràtics?

a) L’ètica i la política

b) L’origen de totes les coses i l’ordre regular de l’univers

c) La creació de l’univers a partir del no res.

2. Els primers filòsofs es van centrar en :

a) La recerca racional d’un principi fonamental.

b) L’observació de la natura.

c) L’estudi de la naturalesa humana.

3. Què pretenia expressar Heràclit quan comparava la realitat amb un riu?

a) Que la realitat última és variable i està contínuament canviant.

b) Que tot és aigua

c) Que no podem saber amb tota seguretat on ens conduirà la nostra vida.

4. A Heràclit i Parmènides els preocupava:

a) L’ésser i el no-res

b) L’ésser i el moviment.

c) L’ésser i el buit.

5. Quines són les posicions filosòfiques defensades pels sofistes:

a) Eren relativistes i universalistes.

b) Eren idealistes i defensaven l’intel·lectualisme moral.

c) Eren relativistes i escèptics.

6. Com s’anomena la teoria ètica que va ser defensada per Sòcrates:

a) Relativisme moral

b) Intel·lectualisme moral.

c) Escepticisme.

7. En què consisteix el gir antropològic que es va produir en la filosofia grega de

l’Escola d’Atenes?

a) En un interès creixent pels afers humans relacionats amb l’ètica i la política.
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b) En una preocupació creixent per l’estudi de la natura i el problema del seu origen.

c) En la recerca de l’arkhé.

8. Quines realitats són, segons Plató les Idees del món intel·ligible:

a) Essències transcendents, particulars i canviants.

b) Essències transcendents, universals I immutables.

c) Essències immanents,  universals i canviants.

9. Segons Plató, què passa amb l’ésser humà quan es mor?

a) El seu cos es descompon, però la seva ànima continua existint.

b) Tant el seu cos com la seva ànima desapareixen.

c) Ascendeix al món de les idees en cos i ànima.

10. Què opina Plató de la democràcia?

a) No és un regim ideal, però és el menys dolent que hi ha.

b) És un sistema polític adequat sempre que sigui exercit amb justícia.

c) És un sistema inadequat perquè el bé és independent de la majoria.

11. Quin és el paper que Plató assignava a les dones en la seva República ideal?

a) Les dones no hi han d’ocupar un lloc secundari perquè no tenen accés a la ciutadania.

b) Tant les dones com els homes poden ocupar llocs de govern si tenen una ànima

racional.

c) Tant les dones com els homes poden ocupar llocs de govern si així ho decideixen

lliurement.

12. Per què sol dir-se que la filosofia d’Aristòtil és teleològica?

a) Perquè esmenta Déu com a motor immòbil del cosmos.

b) Perquè sosté que totes les coses són fetes de matèria i forma.

c) Perquè considera que tot persegueix un propòsit o finalitat.

13. Quina és la visió del cosmos que ens ofereix Aristòtil:

a) L’univers és geocèntric, finit en l’espai, etern en el temps, heterogeni i teleològic.

b) L’univers és geocèntric, finit en l’espai, creat per Déu, homogeni I teològic.

c) L’univers és geocèntric, finit en l’espai, etern en el temps, mecànic i homogeni.

14. Quina és la característica que, segons Aristòtil, distingeix l’ésser humà de tots

els altres éssers existents:

a) Els éssers humans ens caracteritzem per ser animals polítics.
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b) L’ésser humà és singular perquè és l’únic ésser moral capaç de distingir el bé del mal.

c) Les dues respostes anteriors són correctes.

15. Per què es diu que l’ètica aristotèlica és eudemonista:

a) Perquè afirma que el fi últim de la nostra vida ha de ser l’obtenció del plaer i l’evitació

del dolor.

b) Perquè sosté que l’objectiu de la vida humana consisteix a cercar la felicitat.

c) Perquè insisteix en la importància de conèixer el bé per poder practicar-lo.

16. L’hel·lenisme és una època històrica determinada per:

a) Les conquistes de l’Imperi d’Alexandre  i l’aparició de l’Imperi romà.

b) L’ús i divulgació de la llengua i cultura grega per tota la Mediterrània amb la seva capital

en Sofia.

c) Cap de les respostes anteriors són correctes.

17. Les principals escoles hel·lèniques van ser:

a) Escepticisme, cinisme i sofistes.

b) Epicureisme, estoïcisme i cirenaics.

c) Estoïcisme, escepticisme i epicureisme.

18. Agustí d’Hipona va ser un dels pares de  l’Església, en quins pensadors de la

Grècia clàssica es va inspirar?

a) En Plató i Aristòtil.

b) En Aristòtil i Plotí.

c) En Plató i Ploti.

19. D’entre les afirmacions següents, quina creus que recull amb més exactitud la

posició augustiniana sobre la salvació?

a) L’ésser humà pot assolir la salvació per sí mateix si té fe i accepta les lleis de Déu, i es

sotmet a la voluntat divina.

b) L’ésser humà disposa de lliure albir, de manera que si elegeix adequadament pot

salvar-se amb les seves pròpies accions.

c) L’ésser humà no és lliure perquè Déu coneix d’antuvi totes les seves accions i ja està

determinat per salvar-se o no.

20. D’aquests autors quins van viure durant l’Edat mitjana?

a) Avicena, Averrois i Tomàs d’Aquino.
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b) Averrois, Ramon Llull i Guillen d’Occam

c) Les dues respostes anteriors són correctes.

21. Què és el que es pot considerar com a singular en el pensament de Maquiavel?

a) Va ser el primer autor que va assenyalar la connexió inseparable entre l’ètica i la

política.

b) Va ser considerat el pare de la filosofia política moderna.

c) Va ser un pensador racionalista del renaixement.

22. Quines són les característiques de la Nova ciència o de la revolució científica?

a) L’heliocentrisme i el moviment el·líptic dels planetes.

b) L’heliocentrisme i el mètode hipotètic deductiu.

c) L’heliocentrisme i la força gravitacional.

23. Els autors més rellevants de la Nova Ciència són:

a) Descartes, Galileu i Copèrnic.

b) Copèrnic, Kepler i Leibniz.

c) Copernic, Kepler i Galileu.

24. El racionalisme és un corrent filosòfic:

a) Que es va desenvolupar al segle XV i els seus representants més rellevants són

Erasmo de Rotherdan, Tomàs Moro i Descartes.

b) Es va desenvolupar durant el segle XVIII i els seus representants més rellevants van

ser Voltaire, Rouseau i Spinoza.

c) Es va desenvolupar al segle XVII i els seus autors més rellevants van ser Descartes,

Spinoza i Leibniz.

25. L’empirisme és un corrent de pensament que defensa:

a) Les idees són continguts mentals que provenen de  la raó humana.

b) Les idees són continguts mentals que provenen de l’experiència.

c) La raó humana és universal i és idèntica en tots els homes.

26. Creien Locke i Hume en coneixements absolutament segurs i indubtables?

a) Si perquè creien que les matemàtiques són relacions d’idees absolutament certes.

b) Si perquè pensaven que les ciències naturals poden demostrar experimentalment els

seus descobriments.

c) No perquè són pensadors empiristes i rebutgen les certeses absolutes.
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27. Quins són els ideals de la Il·lustració?

a) Proposen la raó humana com a guia moral, social i política.

b) Defensen l’educació com a mitjà per conquerir la llibertat social i individual.

c) Les dues respostes són correctes.

28. Quines d’aquestes frases és del filòsof Immanuell Kant:

a) L’amor és el motor de l’univers.

b) El cor té raons que la raó no entén.

c) L’home és un fi en sí mateix i mai pot ser considerat com a un mitjà.

29. D’aquestes corrents de pensament quines pertanyen al segle XX:

a) Vitalisme, existèncialisme i hermenèutica.

b) Marxisme, vitalisme i funcionalisme .

c) Existèncialisme, estructuralisme i filosofia anàlitica.

30. Sobre la presència de les dones en la Història de la filosofia, podries reconèixer

el nom d’algunes d’elles dins el seu context?

a) Simone de Beauvoir dins l’existèncialisme.

b) Hipatia d’Alexandria dins la filosofia medieval.

c) Hannah Arendt dins el totalitarisme comunista.

Unitat  didáctica 2.

EL EL PROBLEMA DEL CONEIXEMENT I LA LA VERITAT

Index

1. El coneixement

2. El procés perceptiu

3. Tipus d’argumentació

4. Característiques del coneixement científic

5. La veritat

6. Els criteris de veritat

7. Models explicatius o paradigmes científics

INTRODUCCIÓ

EL CONCEPTE DE CONEIXEMENT COM A SABER
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OPINIÓ
Valoració subjectiva sobre la realitat, és per tant plural, relativa i
probable.

DUBTE

Expressa inseguretat respecte al coneixement de la realitat.
El dubte escèptic  es refereix a l’impossibilitat d’assolir un
coneixement vertader  sobre la realitat. Aquest dubte va ser
defensat pels sofistes grecs i els empiristes modernes.
 El  dubte metòdic  desenvolupat per Descartes al segle XVII  és un
camí per arribar al coneixement de la veritat a través de l’anàlisi.

CREENÇA
És la seguretat que tenim sobre el nostre coneixement malgrat que
no podem demostrar la seva veritat.

CONEIXEMENT

És una creença de la qual estem segurs perquè podem demostrar.
En el coneixement la creença deixa de ser subjectiva i passa a ser
objectiva. El coneixement teòric amés de ser objectiu, és descriptiu,
explicatiu i ens permet predir el futur.

1. EL CONEIXEMENT

La racionalitat humana cerca el coneixement i s’expressa teòricament a través de la

ciència i per altra banda connecta aquest coneixement amb la pràctica del bon viure o

expressió ètica.

a) L’epistemologia.

L’epistemologia és la branca de la filosofia que estudia el coneixement, que determina el

seu origen, el mètode adequat per assolir-ho i els límits de la raó humana.

L’interès pel coneixement ha estat sempre present en el desenvolupament històric de la

filosofia, però al segle XVII amb el corrent racionalista va ocupar el centre de la reflexió

filosòfica. L’oposició de l’església al creixement de la física i les ciències naturals

promoguda per l’heliocentrisme copernicà, l’astronomia de Galileu i la ciència

newtoniana, posen de manifest la necessitat de qüestionar-se l’eficàcia i la infal·libilitat del

coneixement científic. Per altra banda, l’interès racionalista per conèixer els trets i límits de

la raó humana permeten que els estudis epistemològics siguin els fonaments de totes les

ciències.
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El terme episteme ve del grec i significa coneixement vertader o coneixement de les

causes. Aquest tipus de coneixement és reconegut com a científic perquè és necessari i

universal, per exemple l’arrel quadrada de 144 és 12.

En canvi, l’opinió o doxa és un tipus de coneixement relatiu i particular. Com ja hem vist al

començament d’aquesta unitat didàctica, el terme creença designa el coneixement cert

d’una cosa que no s’ha vist o que no pot demostrar-se. Es refereix a un mode imperfecte

de conèixer però que és necessari a conseqüència de les limitacions del coneixement

humà. Evidentment, si només poguéssim conèixer el que podem veure o experimentar, el

nostre coneixement seria molt pobre i estarien indefens davant de l’esdevenir de la vida.

Davant la creença podem distingir dues actituds: el dubte, quan expressem expectatives

que no són segures o fiables, per exemple, ”crec que aquesta pel·lícula no serà bona”. O

la certesa, quan estem segurs d’un testimoni o coneixement encara que no tinguem

proves, per exemple “Cristòfol Colom creia que la Terra era rodona”.

b) El concepte de coneixement

El coneixement humà ens separa radicalment de l’animal. Es tracta de la facultat humana

que possibilita el desenvolupament de la tècnica, que ens apropa a l’aprofitament dels

recursos de la natura, facilita l’enteniment i la comunicació humana, ens allibera de la

ignorància i ens permet dignificar les nostres vides.

Aristòtil ens diu que conèixer és captar la realitat, posseir-la interiorment d’una forma

misteriosa però real i immaterial. Distingeix en el coneixement humà dos nivells

fonamentals, el sensible i el racional.

Sentir i entendre són dos nivells del coneixement. Els sentits perceben la realitat i

construeixen el coneixement sensible, la memòria, el sentit comú, la imaginació, i

l’estimativa, emmagatzemen, donen significat i valor aquest coneixement sensible i el

transformen en coneixement intel·ligible.

Respecte a l’objecte o finalitat del coneixement, des de l’antiguitat es distingeix entre

coneixement teòric i coneixement pràctic.

c) El coneixement teòric
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L’adjectiu teòric que designa aquest tipus de coneixement prové del terme grec theorein

que significa contemplar, per aquest motiu, Aristòtil identificava el coneixement teòric amb

la contemplació desinteressada de la natura.

Característiques del coneixement teòric

El coneixement teòric és descriptiu, explicatiu i pot predir el futur.

Descriu la realitat i les característiques de les coses.

Explica les causes de les coses. Les causes sempre són múltiples, per exemple aquest

llibre està fet de paper i tinta (causa material). Les lletres formen un text redactat per un

escriptor (causa eficient). Y per últim, ha sigut escrit per ajudar als alumnes de filosofia de 

batxillerat (causa final). Aristòtil les classificava en intrínseques, la material i la formal

perquè pertanyen a l’objecte i en extrínseques, l’eficient i la final perquè es donen en

l’agent , en qui les du a terme.

El coneixement teòric el constitueix la informació descriptiva i explicativa dels fenòmens

naturals i socials. Aquest tipus de saber va ser considerat com a contemplatiu pels filòsofs

clàssics, però en la modernitat serà avaluat com a saber utilitari perquè garanteix la

supervivència i el benestar.

Al segle XVIII, Emmanuel Kant va distingir entre coneixement i saber. Conèixer és un

procés perceptiu sobre el fenomen i requereix de la intuïció i el concepte. El saber es

refereix al saber veritable i universal propi de les ciències.

d) El coneixement pràctic

Consisteix en saber actuar adequadament a tots els nivells, natural, tècnic, social, afectiu,

moral de forma prudent i racional.

Aquests dos tipus de coneixement, el teòric i el pràctic estan íntimament relacionats de tal

manera que no poden donar-se un sense l’altre. No hi ha dues raons diferents, es tracta

de la mateixa raó que reflexiona i cerca explicacions sobre les lleis de la natura i les lleis

que poden organitzar la convivència humana de forma justa.

e) Intel·ligència emocional

Al segle XX el psicòleg nord-americà D. Golemen va desenvolupar el concepte

d’intel·ligència emocional on integra en la capacitat cognitiva i el procés del coneixement
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la gestió de les emocions i la creació dels valors, sentiments i creació de normes i lleis.

Dins d’aquest corrent de la psicologia ja no es parla de coneixement teòric i pràctic sinó

d’intel·ligències múltiples on les capacitats cognitives consisteixen en la interrelació

entre el pensament teòric, l’acció moral, la creativitat artística i productiva, la comunicació i

la gestió política. Així es parla avui dia d’intel·ligències abstractes, artístiques,

kinestesiques, lingüístiques, comunicatives, cíviques, afectives…

Aristòtil al segle IV a. C.va considerar que la finalitat última de l’ésser humà era la felicitat.

Avui dia, en les societats modernes on la tecnologia, la publicitat i el consum fan

referència contínuament al desig de felicitat és imprescindible saber harmonitzar aquests

tres nivells d’experiència: l’experiència cognitiva, la moral i el consum per tal de protegir la

salut de la natura i conviure amb els altres respectant els drets humans i afavorint la pau

al món.

2. EL PROCÉS DEL CONEIXEMENT. LA PERCEPCIÓ.

a) Coneixement sensible

El coneixement sensible procedeix de la sensació i aquesta esdevé dels sentits.

Tradicionalment hem parlat dels cinc sentits: vista, oïda, gust, olfacte i tacte, però la

psicologia moderna ha elaborat una nova classificació on tot el cos té la capacitat de

produir sensacions. Actualmet distingim entre sentits exteroceptors, internoceptors,

propioceptors i nociceptors.

Els sentits exteroceptors són els que corresponen als 5 sentits i que ens informen

d’estímuls externs com la llum, el so…

Els sentits interoceptors són interns i ens informen de l’estat de l’organisme, cansament,

som, gana…

Els sentits propioceptors permeten la coordinació muscular, l’equilibri i estan situats als

músculs.

Els sentits nociceptors situats en qualsevol part del cos ens informes dels estímuls

perjudicials I nocius per a l’organisme com per exemple, el dolor.

El coneixement sensible està vinculat a la sensació que és l’excitació que produeix un

estímul en un òrgan sensorial. La sensació és un fenomen físic i fisiològic, no és encara
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coneixement, es tracta d’una energia física que genera l’estimulació d’un òrgan sensorial i

aquest produeix un impuls elèctric o reacció química que es desplaça pel sistema nerviós

fins al cervell on es converteix en un missatge sensorial.

La percepció és el segon pas del coneixement sensible i consisteix en un procés

sensocognitiu en el qual les sensacions ja no existeixen com a sensacions aïllades, sinó

que s’han convertit en imatges significatives. El que era un procés fisicofisiològic s’ha

convertit en un fenomen psíquic que ens permet el coneixement dels objectes particulars.

L’escola de la Gestalt va estudiar el fenomen de la percepció i ens explica com els éssers

humans organitzen i agrupen les sensacions segons uns principis i lleis entre el fons i la

figura, la part i el tot, i fins i tot tenim en compte les expectatives, experiències, actituds,

llenguatge i cultura. Amb totes aquestes variables es produeix la transformació d’allò físic

en allò psíquic que explica el pas de la sensació a la percepció i la construcció d’imatges

significatives.

b) Coneixement intel·lectual

El coneixement intel·lectual consisteix en la creació de conceptes i l’elaboració de judicis

que ens permetran produir arguments o raonaments explicatius sobre la realitat.

L’enteniment abstrau de les imatges els conceptes. El concepte és la representació

mental, universal i abstracta d’un objecte.

Segons Aristòtil l’abstracció consisteix en aïllar conceptualment una propietat concreta

d’un objecte i que ens permet establir relacions entre objectes que tenen propietats

comuns.

La relació entre dos o més conceptes genera un judici que s’expressa a través de les

proposicions i/o enunciats. Per exemple la neu és blanca.

I finalment, la relació i combinació entre diferents judicis ens permet crear raonaments que

és una relació ordenada entre judicis. Un raonament és el procés a través del qual el

pensament relaciona dos o més judicis coneguts que actuen com a premisses, i se

n’infereix un de nou que rep el nom de conclusió.

L’expressió d’un raonament rep el nom d’argument o argumentació i raonar és inferir

conclusions a partir d’unes dades.
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3. TIPUS D’ARGUMENTACIÓ

Distingim entre arguments inductius i deductius:

Raonament deductiu

El raonament deductiu exigeix que la conclusió es desprengui necessàriament de les

premisses. És un raonament que funciona independentment de l’experiència i és per tant

el raonament propi de les matemàtiques ja que s’apliquen les lleis de la lògica o de la

deducció on almenys una de les dues premisses és universal i si les premisses són certes

ho ha de ser també necessàriament la conclusió

Per exemple:

Tots els alumnes de primer de batxillerat estudien Filosofia

Joan estudia primer de batxillerat

Per tant en Joan estudia Filosofia.

Raonament inductiu

Un argument inductiu és un argument on les premisses són particulars i la conclusió és

general. Aquest raonament no ofereix seguretat absoluta sobre la veracitat de la conclusió

ja que a nivell pràctic és impossible enumerar tots els casos reals quan es tracta d’un

conjunt molt ample. Aquest argument és propi de les ciències empíriques i la seva

validesa és sempre probable.

Exemple de raonament inductiu és el gall dindi de Bertrand Russell filòsof i matemàtic

britànic del segle XX, influenciat tant pel racionalistes com pels empiristes, pensava que

l'objectiu fonamental de la ciència i la filosofia era comprendre la realitat, i no simplement

fer prediccions. Pensava que la ciència partia de les dades empíriques i que també

utilitzava la lògica, però que només arriba a conclusions provisionals, ja que la

experimentació no és mai definitiva.

Per il·lustrar-ho explicava la següent història d'un gall dindi:

"Aquest gall dindi va descobrir que al seu primer matí a la granja avícola menjava a les 9

del matí. Però com que era un bon inductivista, no va treure conclusions precipitades. Va

esperar-se a recollir moltes observacions del fet que mengés a les 9 del matí i va fer

aquestes observacions en gran varietat de circumstàncies, en dimecres i en dijous, en

25



Dossier 1r Batx. IES Sant agustí 2021-22

dies freds i calorosos, en dies de pluja i dies de sol. Cada dia afegia un nou enunciat

observacional a la seva llista. Per últim, la seva consciencia inductivista es va sentir

satisfeta i va efectuar una inferència inductiva per concloure que "sempre menjo a les 9

del matí". Però ¡ai! es va demostrar de manera indubtable que aquesta conclusió era falsa

quan, la vigília de Nadal, en comptes de donar-li de menjar li van tallar el coll".

La història mostra que la inducció té el seus límits. Malgrat això nosaltres la fem servir

contínuament a la vida diària. Descartes, racionalista estava en contra, per ell només la

deducció i la intuïció son formes de coneixement vàlides. En canvi, Hume, empirista,

estaria a favor del raonament inductiu perquè creu que no hi ha altre forma d’adquirir

coneixement que a través l’experiència, tot i que pensa que per l'experiència, el

coneixement sempre pot ser, com a molt, probable, però mai definitiu.

RESUM DEL TEMA:

El coneixement és un procés en el qual podem distingir tres moments o accions

diferents:

• la percepció,

• l’abstracció i

• la conceptualització.

Els sentits captem els estímuls externs i creen les sensacions. Aquestes sensacions són

organitzades com a conjunts figuratius i significatius gràcies als mecanismes cerebrals

propis de la percepció. La percepció és un fenomen psíquic que transforma un element

físic com una ona lluminosa en una imatge significativa.

Aquesta percepció sensorial és plural, contradictòria i personal i a través de l’enteniment

es fa l’abstracció o separació de l’essència o característiques concretes i comunes de les

percepcions sensorials creant d’aquesta forma els conceptes. Els conceptes seran

emmagatzemats en la memòria i seran utilitzats per la raó per crear arguments on puguin

combinar-se idees i pensaments.
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Distingim dos tipus de raonaments: la deducció i la inducció.

Les facultats cognitives són:

• Els sentits

• La imaginació

• La memòria

• L’enteniment

• La raó

4. CARACTERÍSTIQUES DEL CONEIXEMENT CIENTÍFIC

1. És racional i objectiu perquè els seus enunciats es refereixen a fets empírics. És

descriptiu, explicatiu i pot predir el futur aplicant les lleis causals.

2. És experimental perquè utilitza un mètode basat en l’observació, l’experimentació i

la contrastació amb el fets.

3. És sistemàtic perquè s’organitza en hipòtesi, lleis i teories establint una jerarquia

entre elles.

4. És públic perquè ha de ser acceptat de forma consensuada per la col·lectivitat

científica. Està obert a la crítica i a la refutació per poder millorar i perfeccionar-se.

5. LA VERITAT

Per desentranyar el sentit de la paraula “veritat” és convenient recordar el significat

etimològic que té en les tres llengües de major influència en la nostra cultura:

El grec utilitza aletheia, que significa “el que no està ocult”, “la qual cosa està manifest”,

podria entendre's com a “descobriment”. Cal matisar que primàriament es refereix a

mostrar “les coses mateixes. La raó humana descobreix les coses com són i les mostra

mitjançant el llenguatge.

En llatí el terme veritas es refereix, concretament, a la “exactitud i el rigor en el dir”.

Verum és “l'exacte i complet”.
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I, finalment, en hebreu, el terme emunah expressa la veritat en el sentit de confiança. Un

amic veritable és aquell amb el qual es pot confiar.

Aquests tres sentits diferents estan presents i constitueixen l'origen del terme “veritat”,

consolidat per la tradició europea. El primer, aletheia fa referència a la ontología, el segon

veritas a l’epistemologia i el tercer emunah a l'ètica.

6. CRITERIS DE VERITAT

8. MODELS EXPLICATIUS SOBRE LA VERITAT EN EL CONEIXEMENT

POPPER VERSUS KHUN

Al llarg de la Història de la filosofia s’han desenvolupats diferents tipus d’explicacions 

respecte al coneixement científic o episteme.

Model naturalista.

Aquest model persistirà en la història del pensament des de la Grècia clàssica, segle IV a.

C. fins al Renaixement, segle XVI.

La realitat es defineix com les coses que componen la naturalesa i són immutables, no

pateixen canvis i per lo tant són susceptibles de ser conegudes per l’home.
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Aristòtil defensa el coneixement sensible perquè creu que la naturalesa no fa res en va i

ens ha donat els sentits i la raó per poder conèixer la realitat o el que les coses són en si

mateixes.

Plató desconfia del coneixement sensible però defensa la realitat de les coses en el món

intel·ligible o el món de les idees. Convé aclarir que les idees platòniques són reals i per

tant susceptibles de ser conegudes. Les idees platòniques no són continguts mentals, no

depenen de les facultats cognitives de l’home, sinó que tenen una realitat en si mateixes.

Aquesta filosofia naturalista és intel·lectualista perquè afirma que la realitat té una

estructura essencial, immutable que pot ser coneguda i comprendida per la raó humana.

Així mateix defensen una teoria sobre la veritat com a correspondència o adequació. Un

enunciat és vertader si el que descriu correspon als fets tal i com es coneixen.

Model racionalista

S’inicia amb Descartes al segle XVII i finalitza amb Hegel al segle XIX.

La revolució científica que es produeix al Renaixement suposa un canvi de paradigma de

la física aristotèlic- ptolemaica a l’heliocentrisme i la mecànica clàssica de Newton.

Descartes crearà una nova metafísica que consisteix en defensar que la realitat

s’identifica amb el pensament. La raó serà considerada com una capacitat cognitiva

universal, tots els homes compartim aquesta mateixa raó que ens capacita per al

coneixement i aquest coneixement és un coneixement d’idees i les idees són continguts

mentals. Descartes proposa l’estudi de les matemàtiques com a mètode per poder

conèixer la realitat, que ja no es troba dins de la natura, sinó dins de la nostra ment. La

naturalesa en Descartes és tractada com a una màquina, sense ànima, només l’home té

anima i aquesta ànima s’identifica amb el pensament. Els éssers naturals són inanimats,

són mecànics.

Un pensament alliberat d’errors, admet només l’evidència i aplicant- li el mètode deductiu

ens conduirà a la veritat absoluta. Una idea serà veritat quan sigui clara i distinta, és a dir

quan sigui coherent lògicament.

Model empirista
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Aquest corrent de pensament es desenvolupa a Anglaterra, el seu fundador va ser John

Locke al segle XVIII i el seu màxim exponent serà David Hume.

L’empirisme comparteix amb el racionalisme el seu interès pel coneixement i també que el

coneixement és sempre coneixement d’idees i aquestes idees són continguts mentals.

Però es diferència del racionalisme en la relació entre les idees i la realitat que és una

relació de convencionalisme que es va generant amb el costum i la tradició. Respecte

a la veritat consideren que la veritat en l’àmbit científic és una veritat probable i

utilitarista per tant tenen una actitud escèptica davant el coneixement.

Model perspectivista d’Ortega y Gasset

Ortega y Gasset filòsof espanyol del segle XX va inspirar-se en la filosofia vitalista i

existencialista alemanya. La seva posició epistemològica es situa entre el racionalisme i

l’escepticisme. Proposa un relativisme que destaca aquestes dues premisses:

-Tot coneixement està ancorat sempre a un punt de vista.

-La realitat és multiforme.

La veritat és sempre plural perquè totes les perspectives són vertaderes.

Model semàntic

En 1931, Alfred Tarski, un lògic polonès, es plantejava el vell problema filosòfic de la

veritat en termes de rigor matemàtic, obtenint com resultat una teoria extensional de la

veritat que ha donat lloc al desenvolupament de la moderna semàntica lògica, i que

sembla restaurar la venerable doctrina aristotèlica de la veritat com a correspondència

(adaequatio reiet intellectus).

El que sosté Tarski és el següent:

1. La noció de “veritat d'un enunciat” no és absoluta, sinó relativa a un llenguatge L,

en el marc del qual es mou l'enunciat.

2. El predicat “veritable”, com qualsevol altra categoria de la semàntica lògica, no

pertany al llenguatge objecte (el que usem per referir-nos al món), sinó al

metallenguatge o llenguatge en el qual es parla d'un altre llenguatge, com quan dic:

“l'enunciat ‘el gat és un felí domèstic’ és veritable”.
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3. Com el llenguatge ordinari no pot distingir entre llenguatge i metallenguatge es

produeixen contradiccions, tals com la paradoxa del mentider: si un mentider diu

que menteix, menteix? (si menteix diu la veritat; i si diu la veritat, menteix, per tant

diu la veritat, etc.), per la qual cosa la construcció d'una definició rigorosa del

concepte de “enunciat veritable” resulta possible tan sols en els llenguatges

formalitzats, o sigui en llenguatges “artificials” en els quals el sentit de tota

expressió està inequívocament determinat per la seva forma.

Tarski afronta tal definició rigorosa de “veritat d'un enunciat” amb l'ajuda de categories

matemàtiques. Així, en l'equació “x + 1 = 4” s'assigna a la variable x el valor 3, i es diu

que aquesta assignació de valor a x satisfà aquesta equació. Podem estendre aquest ús

a la lògica i a la teoria del llenguatge en general. En la funció enunciativa “x és una

hortalissa”. Si s'assigna en aquesta funció a x el valor “pastanaga”, resultarà l'expressió

“La pastanaga és una hortalissa”, que satisfà la funció, que així es torna en un enunciat

veritable.

La teoria semàntica de Tarski tindrà una gran rellevància en la construcció dels

llenguatges lògics que van fer possible el desenvolupament de la informàtica.

Model pragmàtic

Aquest model va ser proposat pels nord-americans Peirce i William James que afirmen

que una proposició és vertadera si a la pràctica té conseqüències útils. I és vertadera

científicament si amés de ser útil i funcional, és reconeguda per la comunitat científica.

Model del consens

És la proposta de Jürgen Habermas qui considera que la veritat no és una propietat dels

enunciats, sinó una exigència ideal que consisteix en demanar a tothom un cert

assentiment o consens del que s’afirma, un cop s’han exposats totes les argumentacions i

justificacions possibles. Per exemple respecte a la cura del medi ambient o els problemes

ètics de la política i l’economia actual, hem arribat al consens de la necessitat de mesures

ecologistes i de sostenibilitat per evitar la contaminació com així mateix el respecte als

drets humans per garantir la pau. En la mesura que la nostra actuació s’apropa aquests
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ideals estem en la veritat i quan ens allunyem d‘aquest ideal estem en el terreny de la

falsedat.

TREBALLEM ELS TEXTOS

TEXT 1.

Així, ja que els sentits ens enganyen de vegades, vaig voler suposar que no hi ha res que
sigui tal com ens ho fan imaginar; i ja que hi ha homes que s'equivoquen en raonar, fins
de les matèries més simples de la geometria, i hi fan paralogismes, vaig pensar que jo
estava tan exposat a equivocar-me com qualsevol altre, i vaig rebutjar com a falses totes
les raons que havia tingut abans per demostratives; i en fi, considerant que tots els
pensaments que tenim estant desperts, ens poden venir també quan dormim, sense que
hi hagi aleshores cap de veritable, vaig resoldre de fingir que totes les coses que fins
aleshores havien entrat en el meu esperit, no eren més veritables que les il·lusions dels
meus somnis. Però immediatament vaig advertir que, mentre volia pensar així que tot era
fals, calia, necessàriament, que jo, que ho pensava, fos alguna cosa; i observant que
aquesta veritat:”jo penso, doncs jo sóc”, era tan ferma i segura, que les suposicions més
extravagants dels escèptics no eren capaces de fer-la trontollar, vaig pensar que podia
admetre-la sense escrúpol com el primer principi de la filosofia que cercava.
Descartes. Discurs del mètode.

• Quina fiabilitat tenen els sentits a l’hora de conèixer?

• Com arriba Descartes a la veritat “ jo penso, per tant sóc” Fes un esquema

del procés mental que descriu.

• Intenta trobar un argument que faci trontollar aquesta veritat expressada per

Descartes.

• Si aquest és el primer principi de la seva filosofia, com creus que pot

continuar?
TEXT 2
No hi ha dubte que tot el nostre coneixement comença amb l'experiència. Perquè com

podria ser despertada a actuar la facultat de conèixer sinó mitjançant objectes que afecten

els nostres sentits i que ara produeixen per si mateixos representacions, ara posen en

moviment la capacitat de l'enteniment per comparar aquestes representacions per

enllaçar-les i separar-les i per elaborar d'aquesta manera la matèria bruta de les
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impressions sensibles amb vista a un coneixement dels objectes denominat experiència?

Per consegüent, en l'ordre temporal, cap coneixement precedeix a l'experiència i tot

coneixement comença amb ella.

Però encara que tot el nostre coneixement comenci amb l'experiència, no per això

procedeix tot ell de l'experiència. En efecte, podria ocórrer que el nostre mateix

coneixement empíric fora una composició del que rebem mitjançant les impressions i del

que la nostra pròpia facultat de conèixer produeix (simplement motivada per les

impressions) a partir de si mateixa.

Immanuel Kant. Critica de la raó pura.

• Explica d’on prové el coneixement, segons Kant.

• Per què l’experiència no és una font suficient de coneixement?

• Digues de quina manera pot encaixar la teoria kantiana amb les exposades

per Descartes i Hume en els textos anteriors?

TEXT 3

"La certesa rarament és objectiva: per regla general, només és un fort sentiment de

confiança, de convicció, encara que basat en un coneixement insuficient. Sentiments com

aquests són perillosos, perquè poques vegades estan ben fonamentats. Els forts

sentiments de convicció fan de nosaltres uns dogmàtics. Fins i tot poden convertir-nos en

histèrics fanàtics que ens intentem convèncer nosaltres mateixos d'una certesa que,

inconscientment, sabem que no és assequible."

Karl Popper, "Un món de propensions"

• Tema i tesi.

• Estructura formal

• Valoració crítica
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Reflexiona sobre aquestes preguntes per ajudar-te a fer el comentari:

Quina relació hi ha entre la certeza i el sentiment?

Diferència entre creença i coneixement.

Reflexiona sobre els criteris de veritat.

Es aconsellable el dogmatisme? I el pragmàtisme? El pensament crític? Diferència entre

racionalitat i raonabilitat.

TEXT 4

"La tasca de tots nosaltres com a éssers humans pensants és la recerca de la veritat. La

veritat és absoluta i objectiva, només que no la tenim a la butxaca. És quelcom que

busquem constantment i que sovint només trobem amb molta dificultat. Per això intentem

perfeccionar contínuament els nostres apropaments a la veritat. Si la veritat no fos

absoluta i objectiva, no ens podríem equivocar. O els nostres errors serien tan bons com

la nostra veritat.

La nostra recerca de la veritat es fa sempre de la manera següent: inventem les nostres

teories, les nostres generalitzacions [...]; manegem contínuament suposicions i hipòtesis;

fem constantment conjectures que hem creat nosaltres mateixos; intentem

permanentment confrontar d'alguna manera aquestes conjectures amb la realitat, i així

millorem les nostres conjectures i les acostem més a la realitat."

Karl Popper, "La responsabilitat de viure".

• Tema i tesi.

• Estructura formal

• Valoració critica.

Reflexiona sobre aquestes preguntes per ajudar-te a fer el comentari:

Hi ha alguna diferencia entre doxa i episteme? És el coneixement científic un coneixement

que es relaciona amb la veritat?

El mètode científic és universal? Quina és la finalitat de la ciencia i del seu mètode?
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És el coneixement científic progressiu? Que sigui refutable o falsable significa que no

cerqui la veritat?

Podem ser optimistas avui dia davant el progres científic, malgrat els desequilibris

ambientals i les desigualtats socials?

TEXT 5

"Em vaig dirigir a un home d'aquests que semblen savis, amb la intenció que allí, si en

algun lloc era possible, refutaria el vaticini de l'oracle: "Aquest és més savi que jo i, en

canvi, tu deies que era jo". Ara bé, en examinar-lo atentament (no ve al cas que citi el seu

nom, era un polític) durant la conversa en vaig treure, ciutadans atenesos, la impressió

següent: Moltes persones creien que aquell home era savi, i principalment s'ho creia ell

mateix, però no ho era. D'aleshores ençà em vaig guanyar l'enemistat d'ell i de molts dels

presents.

I, mentre me n'anava, em feia aquest raonament: "Certament, sóc més savi que aquest

home, perquè és possible que cap dels dos no sapiguem res de bo, però aquest home es

pensa saber alguna cosa, no sabent res; jo, almenys, com que no sé res, tampoc no m'ho

penso. Sembla, per tant, que jo sóc més savi que ell en aquesta mateixa petitesa, que el

que no sé no penso que ho sé".

Plató, Apologia de Socràtes

● Tema i tesi

● Estructura formal

● Valoració crítica

Reflexiona sobre aquestes preguntes per ajudar-te a fer el comentari:

Per què Sòcrates criticava als sofistes? El llenguatge pot utilizar-se per cercar la veritat i

també per manipular als altres persuadint-los.

Avui dia, quina diferencia hi ha entre una persona il·lustrada i una persona savia. Les

persones savies, han de ser virtuoses?

Per què l’oracle de Delfos consideraba a Sòcrates com un savi?
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TEXT 6

"Tots els humans, per la seva pròpia naturalesa, desitgen saber. Una prova d’això és el

goig que ens proporcionen els sentits. Perquè, al marge de la seva utilitat, són estimats

per si mateixos, i el que ho és més de tots, el de la vista. En efecte, no només per tal

d’obrar, sinó també quan no pensem fer res, ens estimem més la vista, per dir-ho així, a

tots els altres. I la raó és que la vista és, de tots els sentits, el que ens fa conèixer més

coses i ens fa descobrir moltes diferències.[...]

Aristòtil, Metafísica.

• Tema i tesi.

• Estructura formal

• Valoració critica

Reflexiona sobre aquestes preguntes per ajudar-te a fer el comentari:

La naturalesa racional humana

TEXTOS SOBRE L’ESCEPTICISME

"Les coses són indiferents i, per tant, no ens diuen res; en conseqüència, si no podem

afirmar-ne res, no és perquè els nostres sentits i judicis siguin ineptes: són les coses

mateixes que són indiferents, incommesurables, inavaluables."Text d'Aristocles.

"Car res no és bell o lleig, solia dir, ni just o injust; i semblantment, respecte de totes les

coses, que no existeix res en veritat i que els homes ho fan tot per convenció i costum, car

una cosa no és més que una altra." Diògenes Laerci, 9, 61.

PREGUNTES TIPO TEST. PREGUNTES V/F

1. En la racionalitat filosòfica es poden distingir dos grans camps de reflexió: un teòric i un
altre pràctic.
2. La raó teòrica i la pràctica són diferents, i, fins i tot en moltes ocasions, oposades.
3. La sensació i la percepció són el mateix.
4. En la percepció coneixem les coses tal com són.
5. Només hi ha una forma de raonar. Raonem quan inferim conclusions a partir d’unes
dades.
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6. Quan parlem de veritat tothom entén a què ens referim.
7. No es pot tenir la certesa d’alguna cosa i, alhora, dubtar-ne.
8. La filosofia realista i intel·lectualista que contesta la pregunta “què és el que existeix”
dient que el que existeix és allò real, les coses, la naturalesa, i que la intel·ligència les pot
conèixer, és la filosofia més estesa.
9. Per al racionalisme un enuncia és vertader quan en tenim una idea clara i distinta.
10. Per a l’empirisme són vertaderes les idees que procedeixen de l’experiència sensible i
també les que procedeixen de la raó humana, sempre que aquesta actuï amb lògica.

PREGUNTES DE RESPOSTA MÚLTIPLE
1. En un principi, la ciència i la filosofia:

a) Depenien de la tècnica.
b) Eren indistingibles.
c) Es basaven en l’astrologia.
d) Es basaven en la matematització.

2. Queda exclosa de les ciències naturals:
a) La física.
b) La química.
c) La literatura.
d) La biologia.

3. L’explicació probabilística és pròpia de:
a)      Les ciències naturals i formals.
b)      Les ciències humanes I, també, de la medicina.
c)       La clarificació històrica i els comportaments humans en general.
d)      Les ciències naturals i la historia.

4. Una hipòtesi és una:
a)      Inducció
b)      Deducció.
c)       Suposició.
d)      Fantasia.

5. La principal objecció al mètode inductiu és que:
a)      És propi de les ciències formals.
b)      No proporciona seguretat.
c)       És infal·lible.
d)      No es pot contrastar.

6. És un paradigma científic:
a)      La llei de la gravitació universal.
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b)      El mètode hipotèticdeductiu.
c)       El sistema aristotèlicptolemaic.
d)      La Revolució Científica.

7. Històricament:
a)      La ciència va sorgir abans que la tècnica.
b)      La tècnica va precedir la ciència.
c)       La ciència i la tècnica van sorgir a l’uníson.
d)      La tècnica sempre ha anat separada de la ciència.

8. És una repercussió ambiental de la tecnociència:
a)      L’efecte hivernacle.
b)      El dilema de la investigació amb cèl·lules embrionàries.
c)       La diferència econòmica entre els països desenvolupats i els

subdesenvolupats.
d)      El retorn a una vida en plena natura.

9. La frase “Crec que veuré la Isabel aquest cap de setmana, però no ho sé” és:
a)      Una opinió.
b)      Una afirmació científicament demostrable.
c)       Una creença d’ús dubitatiu.
d)      Una creença d’ús assertiu.

10. Per a Aristòtil, el coneixement teòric era:
a)      L’estudi de l’ésser.
b)      Contemplació desinteressada.
c)       Acumulació de dades.
d)      Un saber pràctic.

11. Des de la lingüística es considera el llenguatge com:
a)      Un do innat.
b)      La predisposició a comunicar-se amb els altres.
c)       La facultat humana de comunicar-se mitjançant un sistema de signes.
d)      Científic.

12. L’Aneto és el cim més alt dels Pirineus” és una proposició:
a)      Formal.
b)      Empírica.
c)       Escèptica.
d)      Dogmàtica.

13. El primer filòsof que va proposar la teoria de la veritat com a coherència va ser:
a)      Hegel.
b)      Ortega y  Gasset.
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c)       Nietzsche.
d)      Aristòtil.

14. La intersubjectivitat com a criteri per a reconèixer la veritat és:
a)      Infal·lible.
b)      Escèptic.
c)       Inexistent.
d)      Insuficient.

15. Quins d’aquests posicionaments sosté l’existència d’una veritat absoluta i la
possibilitat de tenir-ne plena certesa?

a)      Escepticisme.
b)      Relativisme.
c)       Dogmatisme.
d)      Perspectivisme.

16. La conquesta de la veritat:
a)      És molt fàcil.
b)      Ens treu de la ignorància i de l’error.
c)       Ningú no la du a terme.
d)      Ens fa infal·libles.

17. Dels següents autors qui pensava que els axiomes matemàtiques són idees innates:
a)      Aristòtil.
b)      Descartes.
c)       David Hume.
d)      Ortega y Gasset.
e)      J. Habermas.

18. El procés d’abstracció es produeix en l’enteniment i consisteix en :
a)      Crear una imatge significativa.
b)      Crear un concepte.
c)       Crear un raonament deductiu.
d)      Crear un argument.

19. La veritat com a èxit o utilitat és una proposta de:
a)      Els racionalistes.
b)      Els empiristes.
c)       El perspectivisme.
d)      Els consensualistes.

20. L’escola de la Gestalt defensa que:
a)      El tot és més que la suma de les seves parts.
b)      Que hi ha unes lleis que determinen la percepció.
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c)       Que la realitat és una construcció mental i social.
d)      Totes aquestes respostes són correctes.

 
UNITAT 3. LÒGICA FORMAL

 LA LÒGICA I EL SEU OBJECTE.

1. DEFINICIÓ
 La lògica pot definir-se com la ciència que té com objecte d’estudi l’anàlisi de la forma
dels arguments. Com que tots els arguments humans no són correctes, la lògica és
necessària per determinar la validesa o falsedat de l’argumentació
 La lògica és un art i una ciència, l’art de raonar correctament i la ciència que estudia les
regles i els principis del raonament. La lògica és l’instrument universal de totes les
ciències i de la filosofia.
 La lògica és l’estudi dels processos mentals que ens permeten conèixer la realitat
(conceptes, judicis, raonaments) i de les estratègies utilitzades perquè aquest
coneixement tan compleix sigui ordenat i eficaç (anàlisi i síntesi, inducció i deducció,
definició, divisió i classificació).
Aquest tipus de lògica que estudia la validesa i coherència del pensament s’anomena
lògica formal, però existeix també la lògica informal que s’encarrega de l’estudi de les
fal·làcies i paradoxes de l’argumentació. Al marge de la lògica formal i de la informal,
també tenim la lògica natural que ordena el discurs del pensament natural sense
recolzar-se en la ciència formal utilitzant el procés racional natural de la ment.
 
2. PROPOSICIONS

Definició:
Una proposició és una  un segment lingüístic que constitueix una unitat mínima de
significat, de la qual poden dir que és vertadera o falsa.
Només poden ser proposicions lògiques aquelles oracions declaratives  que pertanyen a
la funció referencial o enunciativa del llenguatge. No podem formalitzar les oracions 
expressives ni les  apel·latives.
Tipus de proposicions:
Proposicions empíriques: El seu contingut és empíric i es pot contrastar amb
l’experiència. Ex: “Eivissa és una petita illa del Mediterrani”, o  “la finestra és de fusta”.
Proposicions formals:  El seu contingut es refereix a les relacions entre símbols. Ex: “ Dos
més dos són quatre”, o “ tots els angles d’un triangle sumen 180 graus”
Proposicions atòmiques o simples: Són unitats mínimes de significat que no poden
dividir-se en proposicions més senzilles ( però es poden descompondre en subjecte i
predicat ). Ex: “Els gats empaiten ratolins”
Proposicions moleculars o complexes: Estan formades per varies proposicions
atòmiques enllaçades entre si. Ex: “ Els gats empaiten ratolins i els gossos empaiten gats”

 ACTIVITATS
De les següents sentències indica’n quines són proposicions i, en cas afirmatiu, si són
atòmiques o moleculars :

● El meu cotxe és de color verd
● Tot senyor que vagi vestit amb jaqueta i corbata és banquer.
● No és veritat que dilluns anirem al cinema
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● Jesús va néixer de Maria Verge
● Es pot saber per què dos i dos són quatre?
● Quin desastre d’alumnat!!
● Si compro el llibre i puc estudiar tres hores diàries, aleshores podré aprovar.
● Si i només si sóc capaç d’entrenar cada dia arribaré a ser un bon jugador
● El meu ca és de raça ària
● Tot triangle rectangle té un angle de 90 graus
● Probablement demà serà dilluns

3. RAONAMENT O INFERÈNCIA.

Un raonament és un argument que es compon de dos o més premisses i una conclusió.
En la conclusió no pot haver elements que no estiguin presents en les premisses. Les
premisses són proposicions atòmiques o moleculars.
Tipus d’arguments

Inducció Deducció

És un argument on les premisses
són particulars i la conclusió
universal. La veracitat de les
premisses al ser particulars no
poden ser vertaderes i són només
probables.
 Exemples
INDUCCIÓ
 Premisses
    Els pardals són ovípars
Els rossinyols són ovípars
Les orenetes són ovípers
Conclusió

Tots els ocells són ovípars

És un argument que parteix de premisses generals
o universals i arriba a una conclusió particular.
Aquesta inferència és correcta perquè es deriva
necessàriament de les premisses i és impossible
inferir una conclusió falsa de premisses
vertaderes.
Exemples
DEDUCCIÓ
Premisses
 Tots els homes són mortal.
 Sòcrates és un home
Conclusió
  Sòcrates és mortal

4. VERACITAT I VALIDESA
 

● Les premisses o proposicions poden ser vertaderes o falses
● Els raonaments no poden ser ni vertaders ni fals perquè no afirmen ni neguen res,

són combinacions de premisses. Per tant els raonaments seran correctes o
incorrectes.

● La veracitat de la conclusió depèn de la correcció de l’argument i de la veracitat de
les premisses

● La lògica s’encarrega només de la correcció de l’argumentació. La veracitat de les
premisses correspon altres disciplines.

 
5. LÒGICA D’ENUNCIATS O PROPOSICIONAL

 Aquest tipus de lògica és la més elemental.
El seu objectiu és analitzar les relacions entre els enunciats o proposicions que actuen
com a premisses i les conclusions. És a dir s’encarrega d’estudiar la correcció dels
raonaments.
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La lògica es presenta en forma de càlcul, i per això, veurem com es tradueixen les
proposicions del llenguatge ordinari a fórmules lògiques i com es transformen
correctament aquestes fórmules en altres, és a dir, com es dedueixen les unes de les
altres.
 6. NOCIÓ DE CÀLCUL
 
La lògica actual utilitza l’estructura de càlcul. Un càlcul és un sistema de relacions entre
símbols no interpretats que permet fer-hi operacions. El càlcul està format per aquests
elements:
a) Uns principis fonamentals o axiomàtics
b) Un conjunt de símbols elementals.
c) Un conjunt de regles de formació que determinen quines combinacions de símbols
són correctes.
d) Un conjunt de regles de transformació que permeten passar correctament d’unes
fórmules a d’altres.
  
7. LLENGUATGE O SÍMBOLS  DE LA LÒGICA D’ENUNCIATS
 

● Variables: són lletres minúscules ( p, q, r, s...) que utilitzen per anomenar a les
proposicions. Començarem per la lletra p i seguiren per ordre alfabètic. Per indicar
els valors de veracitat utilitzarem V/F o bé 1/0

● Connectors: són símbols que serveixen per unir o connectar enunciats simples i
formar proposicions moleculars. En el nostre estudi utilitzarem aquests símbols:

● Símbols auxiliars: són símbols que serveixen per indicar com s’agrupen els
components d’una fórmula i quina és la connectiva principal o dominant. Són el
claudàtor [...] i els parèntesis (...) .
Per exemple aquesta fórmula
 

8. VALORS DE VERITAT DE LES CONNECTIVES
 
a) Negador. És la connectiva que transforma un enunciat veritable en fals i al contrari.
b) Conjuntor. És la connectiva que origina una proposició molecular que només és
veritable quan les proposicions que la integren són veritables i falsa en tots els altres
casos.
c) Disjuntor. És la connectiva que origina una proposició molecular que només és falsa si
les proposicions que la integren són falses i en els altres casos és veritable.
d) Condicional o implicador. Una condicional només és falsa quan l’antecedent és
veritable i el conseqüent fals. En la resta dels casos és veritable.
e) Bicondicional. Es tracta d’un condicional en les dues direccions i el seu valor de veritat
depèn de quan els dos components tenen el mateix valor de veritat i és fals quan un dels
components es veritable i l’altre fals.

TIPUS DE DISJUNTOR

Hi ha dos tipus de disjunció:
Disjunció exclusiva: si un membre de la disjunció és veritable, l’altre ha de ser
necessàriament fals.
Exemple: “O anem al cinema o ens quedem estudiant”
Disjunció inclusiva: permet que els dos membres de la disjunció poden ser veritables al
mateix temps.
Exemple: “En Joan està llegint i/o escoltant música »
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 9. ANÀLISI D’UNA TAULA DE VERITAT
 
Una taula de veritat és un gràfic que ens mostra tots els possibles valors de veritat d’un
enunciat molecular o una fórmula, i que s’obtenen a partir de la veracitat o falsedat de les
proposicions atòmiques que l’integren.
 Per saber el nombre de combinacions possibles utilitzarem la fórmula 2 elevat a n, on n
és el numero de variables que representen la fórmula de l’enunciat.
 Cal mantenir un ordre en la seqüència dels valors per evitar no ometre ningú.
 Quan fem la taula de veritat d’una fórmula podem trobar tres tipus de resultats:

a) Quan tots els valors de veritat de la fórmula representada són vertader, diem que es
tracta d’una tautologia o llei lògica, i per tant parlem d’una inferència o deducció
formalment vàlida perquè indica que la conclusió es segueix necessàriament de les
premisses.

b) Quan tots els valors representats són fals es tracta d’una contradicció. És una formula
formalment falsa perquè tots els seus valors són fals.

c) Si tenim valors vertaders i valors fals es tracta d’una indeterminació, la seva veracitat
o falsedat  depèn de la veracitat de les variables  proposicionals que la constitueixen. 

10. REGLES DE TRANSFORMACIÓ DE FÓRMULES I LA SEVA APLICACIÓ

El mètode de les taules de veritat resulta molt llarg i laboriós per a les fórmules
complexes. Altra manera de comprovar la consistència d’una fórmula és la deducció
formal i per fer-la utilitzen les regles de transformació de fórmules o regles d’inferència de
la lògica proposicional.
Cadascuna d’aquestes fórmules són tautologies o lleis lògiques i es poden utilitzar com
a teoremes.
Una deducció formal és una seqüència finita de fórmules en que cada una s’obté de les
anteriors mitjançant l’aplicació d’una regla de transformació.

LLEIS BÀSIQUES DE TRANSFORMACIÓ:
Explicades en classe.

PRACTICAR EXERCICIS D'INFERÈNCIA I TAULES DE VERITAT

http://ntic.educacion.es/w3//eos/MaterialesEducativos/mem2003/logica/

 11. CARACTERÍSTIQUES DELS SISTEMES FORMALS
 

● Consistència: no hi ha contradicció dins el sistema
● Completesa: totes les fórmules correctes són deduïbles a partir de les regles de

transformació.
● Decidibilitat: el sistema permet decidir si una fórmula o raonament és correcte o

no.
 
UNITAT 4.  METAFÍSICA.

Índex 
43

http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2003/logica/
http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2003/logica/


Dossier 1r Batx. IES Sant agustí 2021-22

1. El problema de l'aparença i la realitat
2. Què és la realitat?
3. Espiritualisme i materialisme
4. Els grans problemes de la metafísica Occidental. Jo, món, Déu. 
 
INTRODUCCIÓ

Els termes metafísica i ontologia són termes que s'utilitzen per referir-se a les teories
sobre la realitat que s'han anat elaborant en la història del pensament. Tradicionalment es
venia anomenant metafísica a la part de la filosofia que es qüestionava la realitat. En
aquest sentit poden considerar que els termes metafísica i ontologia són sinònims, ja que
també l'ontologia es defineix com la part de la filosofia dedicada a la realitat.
Per altra banda, l’origen de la paraula “realitat” prové del llatí realitas que al seu torn està
emparentat amb res que significaria “cosa” S'ha preferit aquesta paraula a “ésser” que
també es pot usar i que té més a veure amb el terme grec ontos, on, és a dir, “la qual
cosa és”.
 
1. EL PROBLEMA DE L’ APARENÇA I LA REALITAT

METAFÍSICA CLÀSSICA. PLATÓ I ARISTÒTIL

Els antics pensadors grecs van ser els primers que es van fer preguntes sobre la realitat i
la nostra capacitat de conèixer-la racionalment. La pregunta sobre l’origen de la realitat i
en què consisteix aquesta realitat , va ser resposta pels filòsofs grecs dels segles VI i V a.
de C. a partir de l'observació de la physis, és a dir, de la naturalesa. Però l'observació de
la naturalesa d'aquests grecs coneguts com a presocràtics, els va fer plantejar-se la
distinció entre el que les coses són (la seva essència, captada per la raó) i el que
aparenten ser (el que perceben els sentits, que solament perceben dades concretes,
diferents entre si i canviants). 
Feta aquesta diferència, van afirmar que si el saber es basava únicament en els sentits,
era impossible aconseguir un coneixement estable i segur. És la realitat tal com
m'apareix? Són les coses tal com les coneixem? El problema de si el que “apareix”
coincideix amb el que és, amb el “real”, és un problema molt antic, però segueix vigent
pels filòsofs i científics, que tracten de saber de què està feta la naturalesa o, d'una
manera més general, de quina manera són o existeixen les coses.

Plató ho va plantejar en La República de manera exemplar en el famós “mite de la
caverna”: (514a C.). El problema aparença/realitat consisteix a plantejar-se el valor de
debò del que tenim “davant”, del que percebem quotidianament. Pel·lícules com Matrix o
El show de Truman (d'una manera molt diferent cadascuna) són nous replantejaments del
mite de la caverna platònica. En ambdues el protagonista ve a ser el “presoner” que un
bon dia aconsegueix girar-se i així descobreix que la vida viscuda fins llavors no eren sinó
ombres, aparences, falsedats. El missatge de Plató vindria a advertir-nos que tots
nosaltres som com aquests presoners, vivim enganyats donant per real el que no és sinó
aparença. 
La teoria metafísica platònica és racionalista, idealista, dualista i transcendental.
Plató descriu un món dualista, el món sensible, el de la physis oposat al món intel·ligible o
el món de les idees que és un món transcendent. Aquest món ideal o transcendental és la
veritable realitat. I només pot ser coneguda a través de la raó perquè Plató desconfia de
la percepció sensorial; recordem que  el món sensible és un món d’aparences.
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No obstant això, no és freqüent que ens posem a dubtar o a sospitar de l'autenticitat del
que ens envolta. De manera espontània tots adoptem pràcticament la mateixa actitud
enfront de les coses: creiem que existeix el món en el qual vivim, i que coneixem
directament les coses tal com són. Aquesta és la “actitud natural”. La confusió entre el que
és i el que sembla ser es dóna amb certa freqüència al llarg de la nostra vida i solem
quedar-nos sorpresos davant alguna cosa que creiem amb certesa que era real i resulta
no ser-ho. La distinció entre aparença i realitat forma part fonamental en la recerca
ontològica.
Cal aclarir en aquest punt varis aspectes sobre l'aparença: 
a) No sempre l'aparença és falsa perquè és l'única cosa que podem conèixer i serveix
com a camí cap al descobriment de la realitat.
b) De vegades l'aparença s'identifica amb l’ésser real de les coses i, en aquests casos,
l'aparença és la realitat. És a dir, certes coses són el que semblen. 
c) De vegades, considerem que l'aparença és l'ocultació de l'ésser i que aquest es troba
més enllà del que sembla.

Aristòtil, deixeble de Plató, nega el dualisme i considera que l'observació sensorial no és
enganyosa, sinó el punt de partida per al coneixement de la realitat.Aristòtil estimava el
món natural i desenvolupa una metafísica realista, naturalista i empirista. Critica el
dualisme de Plató i proposa com a realitat la substància. 
La substància és el és en quan que ésser i no pot ser d'una altra manera. Distingeix entre
substància primera o individu i substància segona o espècie, d'aquesta forma tots els
éssers individuals poden ser objecte de ciència perquè en ells està l'essència de la seva
espècie de forma immutable. En aquest sentit Aristòtil és determinista i fixista ja que no
és possible que un individu d'una espècie pugui transformar-se i/o transcendir la seva
espècie. 

METAFÍSICA MEDIEVAL 

La metafísica medieval és una metafísica teològica. La filosofia i la ciència van ser
sotmeses a la religió i l'objectiu del pensament religiós era el coneixement de Déu. La
realitat era la voluntat divina i aquesta es manifesta en la creació del món. El cristianisme
es va inspirar en els pensadors grecs per construir la seva teologia. 

La patrística va ser consolidada per Agustí d’Hipona (S. IV d C) que va utilitzar el
pensament dualista platònic per explicar els fonaments del pensament cristià. Així va
descriure les característiques de la ciutat del cel i la ciutat de la terra seguint el model del
món intel·ligible i el món sensible platònic. Va mantenir la immortalitat de l'ànima i la finitud
del món físic enfront de la immutabilitat i l'eternitat del món celestial. 
L'Escolàstica va introduir el pensament aristotèlic en el cristianisme amb l'obra de
Tomàs d'Aquino al segle XIII. Averroes i Avicena, filòsofs musulmans de reconegut valor
i Maimonides, filòsof jueu, van divulgar el pensament aristotèlic a Europa i van
promocionar d'aquesta manera la recerca i la difusió de la biologia i la medicina. El
cristianisme per fer-li front a aquest reconeixement dels infidels va intentar adaptar l'obra
d'Aristòtil al pensament cristià. Així Tomàs d'Aquino proposa un coneixement de Déu per
analogia, és a dir des de l'observació de les criatures naturals podem conèixer al seu
creador perquè Déu deixa la seva empenta dins la seva obra. Evidentment hi ha idees
aristotèliques que no van poder ser compatibles amb el cristianisme perquè, com ja
sabem, l'ànima per a Aristòtil és mortal, principi vital.

RENAIXEMENT I NOVA CIÈNCIA. METAFÍSICA CARTESIANA.
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El Renaixement desplaça el teocentrisme i l'humanisme renaixentista s'interessa per
l'estudi de la naturalesa i de l'home. S'inspira de nou en els models clàssics, però rescata
el model cosmològic hel·lenístic de l'escola d'Aristarc, desplaçant el geocentrisme
aristotelic-ptolemaic per un heliocentrisme que serà defensat per Copèrnic, Giordano
Bruno, Kepler i Galileu. Aquest nou paradigma científic que culminarà amb l'obra de
Newton és conegut com la mecànica clàssica i necessita una nova metafísica perquè la
religió catòlica abandoni la seva persecució. Aquest va ser el projecte de René Descartes
al segle XVII.

René Descartes, proposa una metafísica dualista i racionalista com Plató, però
subjectivista, no transcendental. La realitat cartesiana és dualista. Distingeix dues
substàncies que expliquen la realitat, la substància infinita que és Déu, causa de tot el que
existeix. I les substàncies finites que són la res cogitans i la res extensa. La res cogitans
és el pensament i les idees són continguts mentals. El veritable coneixement és el
coneixement de les idees i aquestes idees que són continguts mentals és l'objectiu de la
ciència. A través de l'anàlisi de les idees podrem conèixer la veritable realitat. La res 
extens és la matèria i la matèria cartesiana és mecànica, és infinitament divisible i
funciona com una màquina. Aquest mecanicisme cartesià va permetre l'estudi de la
naturalesa de forma mecànica i utilitarista, posant la naturalesa al servei de les nostres
necessitats i expectatives.

CRITICA A LA  METAFÍSICA. IDEALISME TRANSCENDENTAL KANTIÀ

Immanuel Kant al segle XVIII fa una síntesi entre el pensament racionalista cartesià i
l'empirisme d'Hume. Hume nega la metafísica perquè no poden percebre sensorialment
realitats com el jo, el món i Déu. Kant està d'acord amb Hume, aquestes realitats són
idees que no tenen origen en cap impressió sensible, en cap experiència sensorial i per
tant són incognoscibles per a la ciència. La metafísica no pot ser una ciència determina
Kant, perquè no podem fer ciència de les idees. La ciència necessita de l'experiència
sensible. La qual cosa no significa que la metafísica sigui inútil, és un exercici especulatiu
important i necessari per al desenvolupament de l'humà. No és ciència però és guia i
límit per a la ciència perquè aquestes tres idees permeten unificar i posar límits a la raó
en els judicis que fem sobre de la realitat fenomènica.

2. QUÈ ÉS LA “REALITAT”? 

Hem d’analitzar diferents significats de la paraula “realitat”:

Definició negativa: quan definim “realitat” com el contrari d'aparença o possibilitat. El real
és el que no és aparent o només possible, és a dir, no es considera real allò que només
sembla ser o que pot ser, sinó el que és. Com veiem, aquesta definició no és molt útil
perquè només ens diu el que no és.
 
Definició positiva: aquí diem que real és el que existeix, però això ens porta a les
diferents maneres de manifestar-se l’ésser, a les diferents realitats que existeixen i cal
aclarir-les per entendre què volem dir exactament.

Realitat CONTINGENT: es tracta de les realitats que són de fet o actualment, és a dir,
que són ara però que podrien no haver estat. L'aula on estem o jo mateixa existim però
podríem no haver existit. Això ens porta a preguntar-nos per les causes de les coses que
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existeixen i a pensar que tal vegada les causes siguin més reals que les coses mateixes.
Jo podria no existir però la causa que m'origina sí que ha d'existir; de fet, el món sencer
podria no haver sigut  i no obstant això la seva causa sí que ha d'existir. 

Realitat POSSIBLE: en sentit estricte el possible no és real encara però sí són reals les
condicions que s'han de donar perquè això succeeixi. Xabier Zubiri és un filòsof espanyol
que dóna moltíssima importància a la possibilitat i diu d'ella que “àmplia la realitat”.
Aquesta idea és molt interessant ja que posa de manifest que, en la mesura en què anem
consumant les possibilitats, anem construint la realitat. La teva vida futura encara no és
real però sí ho són les condicions que la faran possible i que et convertiran en ballarina,
metge o enginyer.

Realitat NECESSÀRIA: són aquelles realitats que no poden ser d'una altra manera i no
poden no existir. Tradicionalment s'ha atribuït a Déu aquesta manera d'existir especial ja
que és la causa de tot i per tant no pot no ésser. D'altra banda s'ha atribuït la realitat
necessària a les propietats de certes coses: un triangle per ser-ho ha de sumar 180 graus,
això significa necessitat, en aquest cas.

RACÓ  DE PENSAR:

Hi ha una relació entre aquests tres tipus de realitats que és fàcil de malentendre. Tot el
que és contingent és possible, però no tot el que és possible és contingent, doncs allò que
és necessari també és possible, però no és contingent. D'altra banda, no tot el que no és
necessari és contingent, doncs el que és impossible no és ni necessari ni contingent.

Realitat FÍSICA: segons aquesta definició anomenem realitat a allò que pugui ser
percebut pels sentits i que existeix fora de nosaltres i de manera independent. Alguns
filòsofs com Descartes han jugat experimentalment al fet que tot podria ser una mera
il·lusió o un engany, per això s'exigeix que la realitat física hagi d'existir independentment
de nosaltres i no només n'hi hagi  prou amb que sigui percebuda pels sentits. 

Realitat PSÍQUICA: es refereix als nostres pensaments, desitjos, idees, records, etc.
Convé distingir en aquest punt dos aspectes: l'acte de pensar i el contingut del que penso.
En altres paraules; puc pensar en un món amb unicorns, elfs, fades, etc. i serà real que ho
estic pensant però no real el que penso. 

Realitat com a HISTÒRIA: La majoria de filòsofs han parlat de la realitat com allò
universal, immutable, essència de l’ésser (si alguna cosa canvia, no és real, ni veritable).
No obstant això, molts autors contemporanis com Heidegger, i algun grec com Heràclit,
han concebut la realitat com alguna cosa que s'està fent. Certes realitats s'aniquilen i unes
altres es construeixen i aquest procés de transformació i canvi és la realitat. La realitat
significa  temporalitat, finitud, procés, és a dir, un fluir continu que cridem temps. L'ésser
és el temps.

Realitat com a VIDA: Alguns autors, com Nietzsche i Ortega i Gasset, s'han referit com a
realitat fonamental a la vida. Aquests autors entenen que la vida no és una realitat només
biològica sinó biogràfica. La vida és la realitat finita i canviant en la qual ens trobem, és un
estar al món. “Nosaltres vivim la vida” significa que tractem amb les coses i persones que
ens envolten. Vivim la vida tant com la vida ens viu a nosaltres.
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Realitat VIRTUAL: en l'actualitat solem usar el terme “realitat virtual” per a les
percepcions originades gràcies a un cert suport tecnològic però aquesta és una definició
que confon perquè també podria ser virtual la realitat generada amb un poema, una
novel·la i com veiem està molt relacionada amb el que hem cridat realitat psíquica. La
frontera entre ficció i realitat, aparença i veritat és més subtil en el ciberespai que en la
realitat física.

 
 3. ESPIRITUALISME I MATERIALISME

El terme "esperit" significa oposat allò material. L'espiritual és un tipus de realitat de
caràcter immaterial. S'explica el seu significat més que com a afirmació d'alguna cosa
positiva, com a negació d'alguna cosa que en principi sembla més assequible, més
coneguda: la matèria, encara que, immediatament després, s'afirmi la seva superioritat.
 
El terme "matèria" és encara més problemàtic, sobretot després dels descobriments
científics dels darrers anys. Sembla necessari considerar el nivell d'ones i partícules
microfísiques com el mínim del que està constituïda la realitat material. La idea d'un
Univers compost de partícules i subpartícules materials i d'ones en continus canvis i
dinamisme és una imatge científica totalment verificable i el seu grau de realitat material
és evident, ja que hi ha multitud d'experiments que ho corroboren.

Avui dia parlem de la coexistència de realitats de fenòmens de diversos tipus:
existeixen fenòmens materials o físics (una tempesta, un volcà en erupció), fenòmens
biològics (el naixement, el creixement o la mort de les plantes, els animals o l'home),
fenòmens psíquics (el pensar, el voler, l'imaginar) i fenòmens socials (la interacció, la
socialització). La pregunta és: tots aquests fenòmens, s'expliquen des d'una única realitat,
i en aquest cas, quina realitat, o s’exigeixen diverses realitats diferents per poder ser
explicats? Les respostes a aquesta pregunta han estat moltes i variades al llarg de la
Història, però bàsicament es poden agrupar en tres grans blocs:

METAFÍSIQUES ESPIRITUALISTES

Els espiritualistes pensen que al món existeixen realitats de caràcter espiritual
independents de la matèria, i que són, a més, realitats superiors a les materials. Els seus
representants principals són: Plató, Descartes, Berkeley i Hegel. 

L'exemple més extrem de “metafísica espiritualista” és el pensament de G. Berkeley,
bisbe irlandès del segle XVIII. Enfront del creixent auge de la filosofia materialista, aquest
filòsof va crear un sistema la tesi fonamental el qual es resumia en el famós principi ese
est percipi; és a dir, que totes les coses, incloses les materials existeixen només
mentre que són objectes mentals, objectes de la consciència. O dit d'una altra
manera, no hi ha al món més que subjectes pensants que alberguen en les seves ments
objectes mentals. Ara bé, si no existeixen realitats materials, d'on procedeixen les idees
de la consciència humana? L'única solució que troba Berkeley per explicar aquest fet és la
d'admetre que és Déu el que col·loca aquestes idees en la consciència humana. Per a
aquest filòsof, no existeix, doncs, un món material; només existeixen els esperits i Déu,
que és el que produeix en ells el somni coherent d'un món corpori. 

METAFÍSIQUES MATERIALISTES
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Els materialistes, per contra, neguen tot tipus de realitat "transcendent" al món. Per a
aquests autors tots els fenòmens existents s'expliquen des de la matèria, sense necessitat
de recórrer a cap entitat diferent a ella. Entre els materialistes més importants estan:
Demòcrit, Aristòtil, Tomás d'Aquino, Marx...
 Un exemple clàssic de materialisme ontològic és l'atomisme de Demòcrit: Al segle V a.
C., el filòsof Demòcrit d’Abdera va defensar un materialisme “atomista” i, en principi
almenys mecanicista. Per a aquest filòsof la realitat íntegrament està composta per una
sèrie de partícules petitíssimes, que no es poden descompondre en altres més petites i
que, pel mateix, va cridar àtoms. Aquests àtoms, o partícules indivisibles ocupen una
determinada porció d'espai, són indestructibles, ingenerados i imperibles. El seu nombre
és infinit i no posseeixen qualitats de cap tipus; són tots de la mateixa naturalesa. Les
úniques diferències que existeixen entre els àtoms són de caràcter quantitatiu: forma
externa, grandària, ordre, posició... Inseparable del concepte d'àtom és, en el seu
pensament, el de buit.. Sense buit no hi ha moviment possible i per buit cal entendre
l'espai enterament privat de solidesa. Els àtoms es mouen des de tota l'eternitat, amb un
moviment que els és connatural i els xocs i la pressió que es produeix entre ells donen
origen a tota la diversitat d’éssers a l'Univers i expliquen absolutament tots els fenòmens
naturals. Només existeixen cossos en moviment, buit  i atzar.

INTERACCIONISME. LA TEORIA DELS TRES MONS DE POPPER

Pensament de l'austríac Karl Popper, filosofia del segle XX, on s'admet la coexistència
del material i de l'espiritual en la seva anomenada “teoria dels tres mons”. Per Popper
tot allò que existeix habita en tres mons antagònicament diferents: 

Món 1: És el món físic o dels estats físics. És tot allò que percebem i posseïm a través
de les nostres experiències sensorials

Món 2: És tot allò que habita dins de les nostres ments, sense ser avaluat per la resta de
la humanitat, és a dir els nostres somnis, inquietuds, sentiments i afeccions.

Món 3: Aquí està el món de les idees objectives, les teories o els coneixements
científics. Aquí es troba la cultura, l'art, la ciència, aquelles idees surrealistes del Món 2
que després d'una rigorosa anàlisi de la humanitat es torna alguna d'aquestes coses
(cultura, art, ciència…) per la valentia de lliurar els nostres somnis a la humanitat.

Els tres mons interaccionen entre si. El món 1, que és únic per a tots els éssers humans,
ingressa al món 2 per a la seva anàlisi i conversió en món 3, que també és únic. Però el
món 2 existeix tantes vegades com a éssers humans existim, és individual i particular en
cada ésser humà.. De tal manera que els moltíssims i plurals mons 2 també es relacionen
entre sí en funció de la comunicació que pugui existir entre els éssers humans. El món 3
és un producte natural de l'animal humà, comparable a una tela d'aranya. És autònom
en gran manera, però els homes actuen sobre ell i ell sobre els homes.

L'objectivitat es concentra en el producte, en el coneixement científic o en l'obra artística i
no en el procés cultural humà que va donar origen i desenvolupament al mateix. Tal
consideració permet identificar com a "objectiu" al món 3 i com a "subjectiu" al món  2.

ACTIVITAT: Investigar la importància del pensament de Popper. La demarcació i el
falsacionisme i la societat oberta.
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4. ELS GRANS PROBLEMES DE LA METAFÍSICA OCCIDENTAL

Seguint a Kant en la seva anàlisi es pot considerar que tots els problemes referits a la
metafísica es poden reduir a tres àmbits:
a)  L'ésser humà.  El jo o ànima. 
b)  El món com a totalitat. 
c)  Déu.

PROBLEMES ENTORN A L'ÉSSER HUMÀ, JO O ÀNIMA. 

La reflexió filosòfica sobre l'ésser humà es pot centrar en dos problemes:
• Intentar determinar què és l'ésser humà. Ment i cervell. Cos i ànima
• Intentar determinar quin és sentit de l'existència humana. Per què i per a què existim?,
Per què morim? Què significa la mort? Quin sentit té la nostra existència? 
En general podem classificar les respostes que la filosofia ha donat a la pregunta pel
sentit de l'existència humana en tres tipus:

a) Negar que tal sentit existeixi, per la qual cosa el pensament és pessimista.

b) Afirmar que el sentit de l'existència només pot trobar-se tenint en compte un més enllà
transcendent, sense el qual la vida humana mancaria de tot sentit.

c) És possible trobar una finalitat a la vida no transcendent.

a) No té cap sentit: pessimisme vital. Arthur Schopenhauer (1788-1860) seguint la
influència de les filosofies orientals considera que el món en la seva expressió més íntima
és simplement el moviment cec de la vida que busca perpetuar-se (el que ell denomina la
voluntat d’existir) Des d'aquesta perspectiva la vida no té cap sentit perquè és un simple
fruit del seu propi esdevenir cec. En canvi l'ésser humà, buscant el sentit de les coses, no
fa una altra cosa que desitjar, establir-se metes, que una vegada satisfetes porten a
plantejar altres noves sense aconseguir mai satisfacció plena perquè el sentit que busca
no existeix. D'aquesta concepció es deriva inevitablement un profund pessimisme on la
frustració i el dolor són essencials a l'ésser humà. La voluntat, en tots els graus de la
seva manifestació, des del més baix fins al més alt, manca d'objectiu final, perquè la seva
essència és voler, sense que aquest voler tingui mai fi, i que, per tant, no aconsegueix una
satisfacció definitiva.
L'existencialisme francès, corrent filosòfic del segle XX, ens ofereix una visió també
d'aquest tipus. Part de la idea que l'ésser humà no té essència i, per tant, té la necessitat
d'autodefinir-se. Ha de trobar el seu propi sentit individual, però sabent que la definició
que doni és una pura ficció creada per ell. La total gratuïtat de l'existència apareix
clarament de manifest en la novel·la de Jean Paul Sartre( 1905-1980) La Nàusea. L'ésser
és contingent, és però podria no ser, no hi ha cap raó de l'ésser; l’ésser simplement és.
És inútil intentar explicar-ho mitjançant un Déu o un ésser necessari. Així eliminada tota la
raó de l'existència, es veu portat a afirmar la absurditat de tot quant existeix. Albert
Camus (1913-1960) considera també que el món és absurd, o millor, que no és racional:
tan sols és. D'aquí neix en l'ésser humà el sentiment de l'absurd. Però davant això ha de
rebel·lar-se, i voler viure; el suïcidi, lluny de vèncer l'absurd, representa sotmetre's a ell. 

b) Té un sentit transcendent: enfocament religiós. Karl Jaspers (1883-1969) és un
filòsof alemany també existencialista. Segons ell la filosofia és la presa de consciència
que l'ésser humà fa de la seva existència al món. Els sofriments, l'angoixa davant la mort,
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ens fan descobrir que el sentit del nostre ésser només pot radicar en una transcendència
divina, que, no obstant això, només podem feblement intuir. Dit d'una altra manera:
l'home busca la salvació. Aquesta és la proposta de les grans religions universals de la
salvació El camí d'ella condueix a l'acte de la conversió de l'individu. Això no pot donar-ho
la filosofia, perquè es necessita la fe. I no obstant això, és l’acció de filosofar un superar
el món, alguna cosa anàleg a la salvació. S’inspira en Kant i en la diferència entre
conèixer i voler 
Miguel de Unamuno (1864-1936), filòsof i escriptor espanyol, també està influït per
l'existencialisme contemporani. El seu pensament es centra en la reflexió sobre l'anhel
d'immortalitat que descobreix en el seu ésser; aquest fet li porta a afirmar que només és
possible trobar un sentit a l'existència humana si existeix un Déu capaç de satisfer la seva
aspiració més profunda. La tragèdia de la vida humana és la incertesa de la raó referent a
això. Per què vull saber d'on vinc i on vaig, d'on ve i on va el que m'envolta, i quin significa
tot això? Perquè no vull morir-me del tot, i vull saber si haig de morir-me o no
definitivament. I si no moro, què serà de mi? ; i si moro, ja res té sentit. 
Hi ha tres solucions: 
a) o sé que em moro del tot i llavors la desesperació és irremeiable, o 
b) sigues que no moro del tot, i llavors arriba la resignació, o 
c) no puc saber, ni una ni una altra cosa, i llavors la resignació és desesperació, una
resignació desesperada, o una desesperació resignada, i per tant la lluita. Aquesta és la
tesi que fonamenta el sentiment tràgic de la vida en l’obra de l’autor.

c) La vida és finita i sense sentit predeterminat però podem donar-li un sentit que la
faci digna de ser viscuda: vitalisme. Friedrich Nietzsche(1844-1900) considera que
negar que aquesta sigui la vida autèntica i afirmar l'existència d'un més enllà salvador fa
viure a l’ésser humà d'una manera més baixa, inferior, pobra. Per això parteix de la crítica
a la moral cristiana perquè aquesta defensa valors contraris a la vida. Els valors del
cristianisme com la humilitat, la resignació, la renúncia,… impossibiliten viure en plenitud.
La idea de Déu limita i coarta les possibilitats de l'ésser humà, la seva realització.
Karl Marx (1818-1883) en la seva teoria del materialisme històric es mostra també crític
amb el cristianisme i la religió en general. Considera que han estat el "opi per al poble"
perquè adormen les consciències dels proletaris fent-los somiar amb un més enllà que no
existeix i justificant el seu sofriment en aquest món que no és fruit d'un ordre diví sinó que
és el resultat d’una situació injusta que es pot i que ha de canviar.

ACTIVITAT. Investigar les relacions ment i cervell. Reduccionisme i emergentisme o
interaccionisme

PROBLEMES ENTORN DEL MÓN COM A TOTALITAT. 

Quin és la veritable naturalesa d'això que anomenen món? Encara que sembli
paradoxal haurem de preguntar-nos: existeix, independentment del subjecte, un objecte a
conèixer? No serà l'objecte un producte del subjecte?
 Hi ha dos corrents de pensament segons el tipus de realitat que atribueixin a l'existència
de les coses:

1. El realisme. La realitat existeix en si mateixa. És a dir, suposa que les coses -l'univers-,
existeixen amb independència d'un subjecte que les conegui. Per tant, les coses són
independents i tenen una existència pròpia.
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2. L'idealisme. La realitat només existeix en la consciència del subjecte., un subjecte que
les pensi. D'aquesta manera, les coses depenen dels subjectes i, per tant, la seva
existència és depenent i sempre relativa als subjectes. És el subjecte qui a partir de les
dades de la consciència construeix una totalitat que anomenen objecte. És la consciència
mateixa la que constitueix el món. La realitat, l'objecte, és objecte conegut.

La segona pregunta que des d'antic s'ha plantejat és, quin és l'origen del real? Les
respostes que s'han donat han estat dues: 
1. Eternitat de allò real. És la postura defensada pels pensadors grecs pels quals
sempre hi ha hagut alguna cosa, sigui en la seva forma actual o amb una altra forma, a
partir de la qual les coses han arribat a ser, seguint un procés mecànic o evolutiu, d'acord
amb determinades lleis, o per simple atzar. Des d'aquesta postura allò real existeix des
de sempre: és etern.

 2. Creacionisme. És la postura defensada pels pensadors cristians segons la qual les
coses, l'univers, han arribat a ser per la voluntat sobirana d'un Ésser que ha creat l'univers
a partir del no-res. Des d'aquest punt de vista allò real va començar en un moment
determinat i per acció de Déu també pot deixar d’existir.
Seguint amb l'intent d'aclarir quin és la naturalesa del real ens podem preguntar quin és
el component últim de la realitat? Es tracta d'esbrinar de què estan fetes les coses?, és
a dir, hi ha molts components en elles o tan sols hi ha un? També aquí i hi ha dues
alternatives: 

1. Monisme. Tota la realitat és, en última instància, un únic element; és a dir, que està feta
d'un únic component, sigui matèria, sigui esperit, l'energia, l'aigua, l'aire, etc. Les coses,
tal com les veiem, no són més que manifestacions diverses d'aquesta última i única
realitat que s'amaga després dels objectes que percebem. El fet que la neu, el gel, el
vapor, la calamarsa, la pluja, etc. no sigui res més que diferents estats d'un únic element,
l'aigua, va portar a molts filòsofs a plantejar-se que hi havia un principi únic del com tot
sorgeix a través de diverses transformacions. 

2. Pluralisme. La realitat és resultat de la combinació de diversos elements en diferents
proporcions que dóna lloc a totes les coses que existeixen. Aquí s'admeten diversos
elements constitutius de la realitat. Exemple seria les teories atomistes antigues o
contemporànies. 

En la realitat tot quant succeeix és fruit de la causalitat o existeix l'atzar? A un nivell
purament humà, aquesta pregunta és també una pregunta fonamental: En la nostra vida
tot el que fem està determinat per les lleis naturals seguint un ordre estricte, únic i
necessari o existeix la llibertat? Les dues postures alternatives aquí són:

1. Determinisme. Considera que tots els esdeveniments tenen una causa. Estan
connectats entre si, són tan dependents d'uns fets anteriors que si aquells no s'haguessin
donat, ells tampoc haurien succeït. L'atzar no existeix. L'ordre causal estaria descrit per
unes regles que denominem lleis científiques. El determinisme és la doctrina filosòfica i
també científica, amb la posició adoptada per Laplace, que afirma que tots els
esdeveniments de la naturalesa estan sotmesos a l'acció de lleis universals de caràcter
causal, de manera que uns deriven necessàriament d'uns altres segons una cadena de
causes eficients. El determinisme nega, doncs, que pugui tenir lloc una acció lliure o per
atzar en la naturalesa, és a dir, una acció que no pugui ser explicada recorrent a causes
eficients. En general, les concepcions deterministes de la naturalesa solen estar
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associades al mecanicisme i, en el cas de les accions humanes, plantegen el problema
del determinisme moral.

2. Indeterminisme. Considera que malgrat que el món físic està supeditat a un ordre, en
general determinista, no tots els esdeveniments estan subjectes a aquestes cadenes
causals. Implica l'acceptació de l'existència de l'atzar i la llibertat. En la ciència actual el
principi d'indeterminació o incertesa de Heisenberg, revela una característica diferent de
la mecànica quàntica que no existeix en la mecànica newtoniana. Com una definició
simple, podem assenyalar que es tracta d'un concepte que descriu que l'acte mateix
d'observar canvia el que s'està observant. Heisenberg postula el funcionament de la
realitat d'aquesta manera almenys en l'àmbit de la física de partícules.
 
PROBLEMES ENTORN A DÉU O L'ABSOLUT. 

Aquí ens formulem bàsicament dues preguntes: Què és la divinitat? Es pot demostrar
la seva existència? 
Al llarg de la història de les religions i les societats hi ha hagut diferents formes d'entendre
la divinitat: 
1. Animisme. Consisteix a atribuir vida animada, l’ànima, i els seus poders als elements
naturals com l’aigua, el foc, el sol, etc. L'ésser humà ha de fer rituals per guanyar-se el
favor d'aquestes forces. 
2. Politeisme. Afirma l'existència d'una pluralitat de déus que a més solen aparèixer
personificats. Afrodita la deessa de l'amor, Mart de la guerra, etc. Són exemples la religió
oficial grega o romana.
3. Monoteisme. Afirma l'existència d'un únic Déu. Les tres grans religions monoteistes
són la religió jueva, la cristiana i l'Islam. 
4. Panteisme. Identifica a Déu amb el món pel que tot és diví. Són exemples la religió
budista o filòsofs com Baruch Spinoza o el científic Giordano Bruno. 
5. Teisme. Creença en un déu creador i provident. És a dir,es tracta d’un déu que intervé
en la vida dels éssers humans i pot alterar les lleis de la naturalesa. Parla d'un déu
personal que es comunica amb els éssers humans per revelar-les la seva veritat. És la
idea defensada per la major part dels filòsofs cristians com Tomás d'Aquino, Descartes o
Berkeley.
6. Deisme. Creença en un déu que és principi i causa de l'univers però que després ho
deixa a les seves pròpies lleis. No és un Déu personal. Nega la providència i la revelació.
És una idea defensada per alguns filòsofs il·lustrats com Locke, Voltaire o Rousseau que
buscaven una religió natural basada en la raó que prescindís de textos sagrats. 

Respecte a les actituds davant la possibilitat de l'existència de la divinitat, es poden
mantenir tres postures diferents: 
1. Creient o teista. És la persona que per diversos motius, normalment l'educació o
l'experiència mística afirma l'existència d'alguna forma de divinitat.
2. Agnòstic. És la persona que considera que no es pot demostrar l'existència de la
divinitat però tampoc es pot demostrar que no existeixi per tant suspèn el judici. Ni creu ni
deixa de creure. Són exemples de filòsofs agnòstics Hume o Kant.
 3. Ateu. És la persona que nega l'existència de la divinitat en qualsevol de les seves
diverses accepcions. Són exemples de filòsofs ateus Marx o Nietzsche.

TREBALLEM ELS TEXTOS. TEXTOS METAFÍSICA

Texto 1

53



Dossier 1r Batx. IES Sant agustí 2021-22

 “El hombre empieza por existir, se encuentra, surge en el mundo y después se define.
Así, pues, no hay naturaleza humana, porque no hay Dios para concebirla. El hombre es
el único que no es sólo como él se concibe, sino tal como él se quiere, y como se concibe
después de la existencia; el hombre no es otra cosa que lo que él se hace.”
Jean Paul Sartre, Introducción a la filosofía

Texto 2
“Cuando imagino un triángulo, aun no existiendo acaso una tal figura en ningún lugar,
fuera de mi pensamiento, y aun cuando jamás la haya habido, no deja por ello de haber
cierta naturaleza, o forma, o esencia de esa figura, la cual es inmutable y eterna, no ha
sido inventada por mí y no depende en modo alguno de mi pensamiento.”
Descartes, Meditaciones metafísicas.

Texto 3
 “¿Por qué todos los caballos son iguales, ¿Sofía? A lo mejor piensas que no lo son en
absoluto. Pero hay algo que todos los caballos tienen en común, algo que hace que
podamos distinguir un caballo de cualquier otro animal. El caballo individual “fluye”: puede
ser viejo, cojo y, con el tiempo, se pondrá enfermo y morirá. Pero el “molde de caballo” es
eterno e inmutable. A estos moldes Platón los llamó Ideas. Detrás de todos los caballos,
cerdos y seres humanos, se encuentra la “idea de caballo”, la “idea de cerdo” y la “idea de
ser humano”.
Jostein Gaarder, El mundo de Sofía

TEXTO 4

“…La majoria dels primers filòsofs només van considerar principis aquells que es
produeixen sota la forma de la matèria, ja que van afirmar que l’element i principi primer
de totes les coses és aquell a partir del qual totes les coses existeixen i arriben per primer
cop a l’ésser..., perquè cal que hi hagi alguna substància natural, una o múltiple, de la qual
neixin les altres mentre aquesta es conserva.
Pel que fa al nombre i a l’espècie d’aquest principi, no tots ells coincideixen, sinó que
Tales, l’introductor d’aquest tipus de filosofia, diu que és l’aigua, prenent aquesta idea
possiblement del fet que veia que l’aliment de tots els éssers és humit (...).
Anaxímenes i Diògenes afirmen que l’aire és anterior a l’aigua i què, entre els cossos
simples, l’aire és el principi per antonomàsia. Per la seva banda, Heràclit afirma que ho és
el foc, i Empèdocles, encara, hi afegeix la terra com a quart element i afirma que ho són
tots quatre”.
ARISTÒTIL: Metafísica 
- Enumera les característiques que Aristòtil atribueix en el text a l’arkhé.
- Quines raons podrien tenir aquests primers filòsofs per considerar l’aigua, l’aire o el foc
com a principi o arkhé de totes les coses?
 
 Texto 5.
“...Els principis de totes les coses són els àtoms i el buit; totes les altres coses són
(objecte d’) opinions... Les qualitats només existeixen per convenció; per naturalesa
només hi ha àtoms i buit.
DEMÒCRIT DK. 68 A 1. 
 - Què vol dir Demòcrit quan afirma que “les qualitats només existeixen per convenció”?
 
 Texto 6
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(…)Hemos reconocido, hace mucho tiempo, que el núcleo y la esencia de cada cosa es
esta aspiración idéntica a la que en nosotros llamamos voluntad, donde se manifiesta más
claramente y con la conciencia más perfecta. A su comprensión por un obstáculo que se
eleva entre ella y su fin actual la llamamos dolor; por el contrario, llamamos bienestar y
felicidad a la consecución de este fin. (…) Todo esfuerzo o aspiración nace de una
necesidad, de un descontento con el estado presente, y es por tanto un dolor mientras no
se ve satisfecho. Pero la satisfacción verdadera no existe, puesto que es el punto de
partida de un nuevo deseo, también dificultado y origen de nuevos dolores. Jamás hay
descanso final; por tanto, jamás hay límites ni términos para el dolor.
Arthur Schopenhauer: El mundo como voluntad y representación

Texto 7
Yo estaba allí, inmóvil y helado, sumido en un éxtasis horrible. Pero en el seno mismo de
ese éxtasis, acababa de aparecer algo nuevo: yo comprendía la Náusea, la poseía. A
decir verdad, no me formulaba mis descubrimientos. Pero creo que ahora me sería fácil
expresarlos con palabras. Lo esencial es la contingencia. Quiero decir que, por definición,
la existencia no es la necesidad. Existir es estar ahí, simplemente: los existentes
aparecen, se dejan encontrar, pero nunca es posible deducirlos. Creo que algunos han
comprendido bien esto. Sólo que han intentado superar esta contingencia inventando un
ser necesario y causa de sí mismo. Pero ningún ser necesario puede explicar la
existencia; la contingencia no es una máscara, una apariencia que pueda disiparse; es lo
absoluto, y en consecuencia, la gratuidad perfecta. Todo es gratuito: ese jardín, esta
ciudad, yo mismo. Cuando uno llega a comprenderlo, se le revuelve el estómago y todo
empieza a flotar… eso es la Náusea.
 Jean Paul Sartre: La Náusea

Texto 8
(…) Quedémonos ahora en esta vehemente sospecha de que el ansia de no morir, el
hambre de la inmortalidad personal, el conato con que tendemos a persistir
indefinidamente en nuestro ser propio y que es, según el trágico judío, nuestra misma
esencia, eso es la base afectiva de todo conocer y el íntimo punto de partida personal de
toda filosofía humana, fraguada por un hombre y para hombres. Y veremos cómo la
solución a ese íntimo problema afectivo, solución que puede ser la renuncia desesperada
de solucionarlo, es la que tiñe todo el resto de la filosofía. (…) Y ese punto de partida
personal y afectivo de toda filosofía y de toda religión es el sentimiento trágico de la vida.

 Miguel de Unamuno: El sentimiento trágico de la vida.

UNITAT 5. PRINCIPALS TEORIES SOBRE L’ÈTICA

Índex
1. Ètica i moral
2. Fonaments de la moral
3. Origen de l’ètica en la societat occidental

● Sòcrates versus sofistes
● Ètiques materials i heterònomes: Aristòtil, Epicur i utilitarisme del segle XIX-XX
● Ètica formal  i autònoma: L’ètica del deure kantiana.

4. La justícia com a virtut ètica i política
● Conceptes bàsics sobre la justícia
● La teoria de la justicia Rawls
● Les ètiques discursives.
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1.  ÈTICA I MORAL

L’ésser humà ha de triar, ha de prendre decisions constantment sobre com utilitzar i
gestionar tant els recursos naturals com les relacions socials i humanes. Per poder triar
lliure i adequadament calculant les conseqüències dels nostres actes hem de reflexionar
sobre totes les possibilitats, hem de conèixer el valor de les coses i de les accions
humanes. Aquesta reflexió filosòfica que és racional, coherent i crítica sobre els valors de
les nostres accions l’anomenen ètica i l’aplicació dels valors a les normes de
comportament l’anomenen moral.
L’ètica, per tant, és la reflexió sobre el bé i el mal, i tracta de donar-li sentit a les normes
morals. La moral s’ocupa de les normes que l’ésser humà de forma lliure i responsable
s’autoimposa. Les normes morals es transformen en costum i es transmeten a través de
les cultures.
Si estudiem l’etimologia de la paraula ètica, ve del grec ethos que significa caràcter o
hàbit i es refereix a la virtut. La paraula moral ve del llatí mors que significava costum. És
difícil a vegades diferenciar l’àmbit de l’ètica i de la moral i és per això que restringint
l’àmbit de l’ètica a la reflexió sobre valors i normes i el de la moral a la praxis de les
normes dins d’una comunitat determinada.

 Característiques de les normes morals
 Seguint el criteri d’Adela Cortina, filosofa espanyola, les normes morals han de ser:

●  Universals perquè han de poder valer per a tots els éssers humans.
● Autoimposades perquè la persona les compleix per respecte a sí mateixa en la

construcció de la seva pròpia dignitat.
● Incondicionals perquè no pretenen satisfer cap altre objectiu que el seu propi

compliment.
 
2.   FONAMENTS DE LA MORALITAT

PRIMER FONAMENT DE LA MORAL: LA LLIBERTAT

El principal fonament de la moral és la llibertat. La conseqüència directa de l’acció lliure és
la responsabilitat que és el reconeixement de la llibertat de la nostra voluntat en l’elecció
dels nostres actes.
La capacitat i possibilitat d’elegir ens diferencia dels animals i ens permet construir-nos en
individus únics que poden donar sentit a les seves vides. La llibertat pot ser entesa de
moltes formes i així poden parlar de:

a) Llibertat externa: aquesta és la llibertat que tenim de fer allò permès per la societat o
les lleis del país. Poden parlar de llibertat civil quan gaudint dels drets ciutadans i de
llibertat social quan vivint en un Estat socialdemòcrata on són reconeguts tant els drets
civils i polítics com els drets socials econòmics i culturals que garanteixen tant la llibertat
com la igualtat d’oportunitats.

b)Llibertat interna: és la llibertat d’elecció que tenim els humans, la llibertat de la nostra
voluntat, de voler una cosa entre vàries possibles.
Malgrat això alguns filòsofs sostenen que en realitat aquesta llibertat no existeix i que
l’home sempre actua determinat per les circumstàncies externes i/o per les pròpies
limitacions de les seves capacitats i/o habilitats  individuals

TEÒRIES DETERMINISTES. LA LLIBERTAT NO EXISTEIX
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El determinisme és la teoria que defensa que no som lliures, que sempre estam
determinats per alguna cosa que ens impulsa a actuar de tal o qual manera. S'ha de
distingir entre estar condicionat i estar determinat . Estar condicionat significa que no
es té una llibertat absoluta i total, però que es conserva la llibertat suficient com per
saber-se responsable dels propis actes. Estar determinat significa, al contrari, negar
absolutament la possibilitat de comportar-se amb llibertat.

Tipus de determinismes.

Condicionats: pel nostre caràcter, per les nostres necessitats, per la societat, per les
circumstàncies.

Determinisme cosmològic: És una idea popular que el destí ja està escrit i que els
humans no podem fer res per canviar-lo, és a dir, que no existeix la llibertat perquè tot
està determinat. Els pensadors estoics (IV aC) consideraven que existeix una raó
universal que explica tot el que succeeix, sigui bo o dolent, i per tant, no val la pena
oposar-se al destí. Exemple: Edip rei de Sòfocles

Determinisme teològic: la predestinació. Segons la religió protestant els éssers
humans en néixer estan ja predestinats, és a dir, que ja està determinat si aniran al cel o a
l’infern, i no hi ha res que puguin fer per modificar aquesta decisió divina. No existeix, per
tant, la llibertat de decidir el resultats de les nostres accions, però hem de viure com si
fóssim dels elegits.

Determinisme científic: Hi ha molts de tipus, es tracta de creure en les lleis naturals.

Monisme físic. Es redueix l’univers únicament a matèria i tot el que succeeix són
moviments mecànics i relacions causals predictibles. No existeix la llibertat, tot està
causat. Llei de casualitat.

Conductisme o determinisme fisiològic. Totes les accions humanes són respostes o
reflexos  a estímuls i no existeix per tant llibertat d’acció. Estimul-resposta.

Psicoanàlisi. Considera que les nostres accions venen determinades pel nostre
inconscient que pot amagar traumes o impulsos no conscients. Determinats pels instints
i/o pulsions inconscients.

Marxisme o determinisme econòmic. Tot està determinat per la infraestructura
econòmica, que determina la societat, la cultura, la consciència, l’art, la ciència, etc.

Sociobiologia o determinisme genètic. La conducta i la consciència humana són en
realitat processos controlats pels nostres gens que ens dominen i ens impulsen totes les
nostres accions.

TEÒRIES INDETERMINISTES. L’HOME ÉS UN ÉSSER LLIURE

Altres corrents de pensament han criticat els determinismes i sostenen que existeix la
llibertat, encara que estiguem sempre condicionats per les circumstàncies,  Aristòtil, Sant
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Agustí, Kant, l’existencialisme, Piaget i Kohlberg defensen el lliure albir de l’ésser
humà.

a) La llibertat de la voluntat. Els partidaris de la llibertat l’entenen com una capacitat de
la nostra voluntat d’elegir entre diferents possibilitats, considerant que sempre en tenim
més d’una i que sempre es pot triar, i considerant també que és la nostra capacitat
racional la que ens guia per fer la elecció. Aquesta capacitat de la voluntat pressuposa:
Que la nostra voluntat no està determinada. Que l'elecció no és arbitrària, no ens és
indiferent una cosa o l'altra i tenim bones raons per elegir una cosa i no l'altra.
b) Autonomia vers heteronomia. Els partidaris de la llibertat sostenen, per tant, que els
ésser humans són o han de ser autònoms, han d’elegir per si mateixos les seves
possibilitats, fugint de l’ heteronomia, que els altres ens imposin el que hem de fer.
Autònom vé del grec auto (un mateix) i nomos (llei) i significa que un mateix es dóna les
seves pròpies lleis o normes d'actuació. No depenen de ningú o de res. Heterònom ve de
heteros (un altre) i significa que els altres ens donen les lleis o normes del que hem de fer.

c) Els estadis de la moral. El desenvolupament moral es progressiu i està lligat a la
psicologia evolutiva del nin que ha de fer-se adult. Distingim 3 etapes:

●  Nivell preconvencional. Es realitzen les accions que interessen a la persona,
perseguint recompenses o fugint dels càstigs. Són completament heterònomes,
depenen dels altres.

● Nivell convencional.Segueixen les normes de la societat sense qüestionar-les ni
reflexionar-les, ho fan perquè tothom ho fa. Segueixen essent persones
heterònomes.

● Nivell postconvencional. Les persones distingeixen entre les normes de la
societat i els principis morals universals. Segueixen els principis que ells mateixos
han reflexionat i que consideren no només bons per ells mateixos sinó per tothom,
és a dir, universals. Les normes que segueixen poden valer com a lleis morals
universals, ja que respecten la dignitat de l’ésser humà i defensen la justícia i la
solidaritat. Són persones autònomes ja que s’han donat a si mateixes les seves
pròpies lleis d’actuació.

 SEGON FONAMENT DE LA MORAL: LA RESPONSABILITAT

La paraula “responsabilitat” prové del camp jurídic i remet al mot llatí respondere .
Significa assumir la reparació del dany provocat a un altre quan les lleis o els jutges ho
dictaminin. S'ha de diferenciar la responsabilitat jurídica de la responsabilitat moral. La
responsabilitat moral se la dóna el propi subjecte, essent conscient de les seves accions i
autojutjant-se-les.
Ser moralment responsable significa:

● Actuar amb llibertat , és a dir, ésser conscient que hi havia altres possibilitats a
elegir.

●  Respondre de les accions realitzades, és a dir, ésser capaç de justificar-les
racional i raonablement.

●  Assumir les conseqüències (bones o dolentes) que es derivin de l'acció.

Com es relacionen les conviccions i la responsabilitat en l’acció moral?
L'ètica de la convicció és la que segueix una persona que procura actuar d'acord amb
principis i valors moralment bons, però es desentén de les possibles conseqüències dels
seus actes. L'ètica de la responsabilitat posa tot l'èmfasi en les conseqüències
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previsibles d'una acció i deixa en segon pla els principis o valors en què s'ha inspirat. La
combinació d'ambdues és la que porta a una autèntica responsabilitat moral.

Responsabilitat mundial. A partir del segle XX i dels progressos científics i tecnològics
s'ha generat una consciència planetària, on les accions produïdes pels subjectes afecten
a tot el planeta: contaminació, esgotament dels recursos naturals, etc. Aquests problemes
no són responsabilitat d'uns pocs sinó que són responsabilitat de tots i requereixen una
conscienciació més forta perquè els resultats de les accions no són directament visibles.
Els ciutadans responsables saben que les nostres accions quotidianes (malversar l'aigua,
embrutat i contaminar, etc.) afecten a tothom. Ésser ciutadà significa tenir drets
inalienables però també tenir deures vers la societat i la natura. Un bon ciutadà pensa
globalment i actua localment.

3. ORIGEN DE L’ÈTICA A LA CULTURA OCCIDENTAL

SÒCRATES VERSUS SOFISTES

La cultura grega es va desenvolupar dins la polis, petites ciutats-estats que
s’autogovernaven a sí mateixes de formes molt diverses, per exemple Esparta era un
poble guerrer i comunitari i Atenes era una polis aristocràtica que rendia culte als herois i
déus. Durant les guerres mèdiques contra els perses van lluitar conjuntament atenesos i
espartans i van aconseguir vèncer al poderós exèrcit persa. Al tornar de la guerra els
atenesos van crear la democràcia com a govern de la polis al segle IV aC. Aquesta nova
situació política va generar noves necessitats per al coneixement científic i filosòfic, es va
produir el que anomenem un gir antropològic. L’estudi de la physis va abandonar-se i va
començar a desenvolupar-se l’interès i l’estudi per el nomos o les lleis humanes, ètiques i
polítiques.
Aquest pas de la physis al nomos va enfrontar dos corrents de pensament molt diferent,
el pensament de Sòcrates que defensava valors i lleis universals per poder arribar al
coneixement de les lleis justes i el pensament sofista que ensenyava retòrica per poder
assolir l'èxit democràtic i promovia el relativisme i l’escepticisme respecte al coneixement.

DIFERÈNCIES ENTRE SÒCRATES I SOFISTES.

SOFISTES SÒCRATES

MÈTODE
ERÍSTICA: ensenya a defensar qualsevol
posició. Art de persuadir i seduir.
RETÒRICA: ensenya a fer discursos
convincents, bellament construït. Art de
convèncer a través del llenguatge

MÈTODE
DIALÈTICA: cerca col·lectiva de la
veritat en dues fases:
IRONIA: elimina les opinions falses
MAIÈUTICA; fa sortir la veritat que
habita dins de cadascú

OBJECTIU
●  Recerca de la utilitat
●  Èxit polític i social

OBJECTIU
●  Recerca del coneixement  de

la veritat moral
● Virtut ètica
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DOCTRINA
● Relativisme
● Convencionalisme

DOCTRINA
●  Universalisme
●  Intel·lectualisme moral

 

ÈTIQUES MATERIALS HETERÒNOMES. ÈTIQUES DE FINS.

Aquestes ètiques promouen que l’ésser humà té una naturalesa que desitja la felicitat com
a fí o sentit de la seva vida. En aquest corrent tenim Aristòtil, Epicur i l’utilitarisme del
segle XX.

EUDAIMONIA D’ARISTÒTIL

ARISTÒTIL. S IV a. C. en la seva obra Ètica a Nicòmac, ens parla de la felicitat com a
finalitat de l’ésser humà. La recerca de la felicitat com a finalitat rep el nom eudaimonia. Hi
ha moltes formes d’assolir la felicitat, per uns homes serà l’èxit, l’honor, la salut, la riquesa,
etc. Però tots els homes desitgen ser feliços. El camí per assolir la felicitat és la virtut i
Aristòtil va distingir entre virtuts ètiques i virtuts dianoètiques.
Les virtuts ètiques tenen una funció moral i s’adquireixen a través de l’hàbit i consisteix en
el punt mitjà entre els excessos. És molt coneguda l’aforisme aristotèlic “en el punt mitjà
està la virtut” o aquesta altra de que “l’hàbit fa al monjo”. A través de l’hàbit perfeccionen
les nostres accions i les nostres capacitats comprensives i socials. Un exemple d’aquests
tipus de virtuts és per exemple respecte al valor, no és ni temeritat ni covardia; respecte
als béns materials el punt mitjà és la liberalitat que no és avarícia ni prodigalitat. No és
gens fàcil trobar aquest punt d'equilibri entre els dos extrems. Per això diu Aristòtil que hi
ha mil maneres d'equivocar-se, però només una d'encertar.
 Les virtuts dianoètiques consisteixen en l’exercici propi de la racionalitat i condueixen a
l’home cap al coneixement. Dianoètic prové de dianoia, és a dir raó discursiva o
pensament i és per això que aquestes virtuts són les que ens condueixen a la comprensió
i la reflexió sobre el món i el comportament humà. Aristòtil parla de les següents virtuts
dianoètiques:

● La ciència que té la capacitat de demostrar els principis necessaris i eterns. 
● la intel·ligència intuïtiva o nous que comprendre els principis axiomàtics de totes

les ciències.
● La prudència o phrónesis, raó pràctica o seny que ens permet reconèixer quins

són els mitjans més adequats per afavorir el bé en el fluir dinàmic de la vida
humana.

● La saviesa o sofia és la comprensió teòrica de la realitat a través de la raó
contemplativa.

● L’art o tekhné és la capacitat de produir o saber fer de manera racional.

El FI o BÉ SUPREM al qual tendim és la FELICITAT, entesa com a vida contemplativa, és
a dir, com una vida dedicada a l'ACTIVITAT RACIONAL. En quant a la moralitat i les
relacions amb els altres ens recomana fugir dels extrems i assenyala que el major de tots
els béns és l’amistat. Tant Aristòtil com Epicur recomanen l’exercici de l’amistat com a
mitjà per assolir la felicitat.
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L’HEDONISME D’EPICUR DE SAMOS.

Epicur va viure al segle III a. C. en l’època hel·lenística i va crear una escola anomenada
El jardí on convivien homes i dones en harmonia amb la naturalesa. Defenien l’autarquia,
la llibertat i una vida gaudint del plaer. Creien en el materialisme atomista i negaven
qualsevol existència sobrenatural i per això deien que havia que alliberar-se de la por a la
mor i viure el present sense por al futur.
Quatre són les causes principals de por, i per tant d'infelicitat o sofriment per a l'home.
Epicur les analitza i proposa el remei o farmakon adequat:

1. La por al destí (o fatalitat), entès com una força ineluctable que regularia la vida de
les persones. El remei està a saber que qualsevol fenomen universal és causat
pels àtoms i l'atzar. Res no és necessari i, per tant, no hi res més o menys màgic,
com el destí.

2. La por als déus, que poden castigar-nos si s'enfaden amb nosaltres. Els déus, si
existeixen estarien compostos per àtoms subtilíssims i viuen en regions molt
allunyades, i no s'ocupen en absolut dels afers humans. Epicur nega, doncs, la
providència i el govern divins.

3. La por a la mort. L'ànima humana està composta per àtoms eteris i subtils, però al
cap i a la fi, materials. Per tant, després de la mort no hi ha res, no queda res: ni el
cos ni l'ànima. Epicur ho expressa d'aquesta forma tan genial: El mal més espantós
de tots, que és la mort, no és res per a nosaltres. En efecte, mentre vivim, la mort
no existeix i quan la mort arriba, aleshores som nosaltres que hem deixat d'existir.
Per tant, la mort no existeix per als vivents ni per als morts; per als vivents ella no
és, i els morts ja no són ells (Carta a Meneceu).

4. La por al dolor. El dolor dura poc i és fàcilment suportable.

Sobre el plaer i el càlcul del plaer
No és probable, és clar, que la riquesa faci desgraciat ningú. Però el punt essencial de
l'argumentació d'Epicur és que si som rics, però no tenim amics, ni llibertat, ni una vida de
reflexió, no serem mai feliços de debò. I, en canvi, si tenim amics però no tenim riqueses,
no serem mai desgraciats.
Per aclarir què és essencial per a la felicitat i assenyalar allò del que podem prescindir
sense haver-nos de lamentar gaire Epicur va dividir les nostres necessitats i plaers en
tres categories: naturals i necessaris. D'altres, són naturals i innecessaris. I n'hi ha que ni
són naturals ni necessaris.

TIPUS DE PLAERS EN L’EPICUREISME

Naturals i necessaris Naturals però
innecessaris

Ni naturals ni
necessaris

Amics
Llibertat
Reflexió (sobre les principals fonts
d’ansietat: mort, malaltia, pobresa,
superstició)
Aliment, roba, seguretat...

Una casa gran
Banys privats
Banquets
Servents
Peix, carn

Fama
Poder

 
Els primers són els que ajuden a la conservació de l'individu. Els segons són els mateixos
però en grau de refinament i sofisticació. Els tercers són tots els que provenen de la
vanitat: desig de riqueses, poder, honor i coses semblants. Epicur diu que només s'han de
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satisfer els primers i fins el seu límit propi: quan el plaer no pot créixer més, és inútil
alimentar-lo. Tots els altres avarien el cos i pertorben l'ànima. Per tant, el veritable plaer
consisteix a saber limitar els desitjos. “ No és més ric qui té més riqueses, sinó qui té
menys necessitats”

ÈTICA FORMAL AUTÒNOMA. L’ÈTICA DEL DEURE

L’ÈTICA KANTIANA DE LA BONA VOLUNTAT

Immanuel Kant, filòsof del segle XVIII inspirat pels ideals de la Il·lustració on l’home
pretenia alliberar-se de l’autoritat política i religiosa i fer-se un home lliure, autònom i
independent gràcies a l’ús de la raó i l’educació del ciutadà. És famosa la frase kantiana
del Sapere aude!, que animava a l’home atrevir-se a pensar per si mateix sense
necessitat de recórrer a cap institució exterior, un home major d’edat que pot dirigir i donar
sentit a la seva pròpia vida.

Seguint aquests ideals il·lustrats les lleis i normes han de provenir de la bona voluntat, de
l’interior del propi home, de la seva racionalitat que expressa la llibertat i aquesta bona
voluntat és la que dignifica les accions humanes. Aquest tipus d’ètica s’anomena ètica
formal i autònoma perquè no es tracta d’un decàleg de normes, sinó de la consciència del
propi individu que sap que la millor forma d’actuar ha de ser cercant la pau entre els
homes i entre els diferents pobles que habiten la Terra.

Es tracta d’una ètica del deure, una deontologia perquè l’acció moral és la que es fa per
respecte al deure pel deure, és a dir no és tracta d’obeir lleis imposades per altres, sinó
d’actuar amb bona voluntat seguint l’imperatiu categòric com a una fórmula universal.
L’imperatiu categòric kantià està inspirat en la llei d’or, no fessis a l’altre el que no vols per
a tu, i es formula amb aquestes paraules “ actua de tal manera que les conseqüències
dels teus actes puguin considerar-se com a llei universal” És un imperatiu que posa
l’èmfasi en la intenció de l’acte, en la bona voluntat i no en les conseqüències, Kant
reconeix que l’error és inevitable en l’ésser humà i per això la vertadera acció moral ha
d’originar-se en la intenció; és a dir en la bona voluntat.

L’ètica kantiana és autònoma i universal, és comuna per a tota la humanitat perquè la
fórmula de l’imperatiu categòric inclou totes les diversitats culturals i el propi imperatiu
dóna sentit a la dignitat humà reconeixent a tots els homes lliures i racionals capaços
d’actuar moralment i amés reconeix a la voluntat de cada home com a legisladora
universal. Altra forma de l’imperatiu categòric és: “actua de tal manera que la màxima de
la teva voluntat pugui considerar-se com a principi de legislació universal.

En aquesta taula distingim entre accions morals, immorals i accions legals perquè a
vegades una acció moral no coincideix amb la legalitat. Hem de tenir present que el deure
kantià és un deure moral, no es tracta de respectar les lleis per por a un càstig o respectar
unes lleis injustes.

TIPUS D’ACCIONS AMB RELACIÓ AL DEURE
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Accions contraries al
deure

Poden ser legals o il·legals, però sempre són immorals.  
Immoralitat. Ex. enganyar

Accions conforme al
deure

Per interès o inclinació.
Solen ser legals, però no tenen perquè ser morals.
Legalitat. Ex. actuar conforme a les lleis.

Accions per respecte
al deure

Només aquestes tenen valor moral.  
Moralitat. Ex. Comprendre que les meves decisions són la
millor opció per la humanitat.

LES ÈTIQUES DISCURSIVES

Són ètiques que comencen a desenvolupar-se durant el segle XX inspirades en la
deontologia kantiana però que posen l’èmfasi en el diàleg o discurs racional per el
compliment del deure col·lectiu. Són ètiques que volen reforçar el sistema democràtic i
consideren un deure el compliment dels acords que han sigut consensuats.

Les ètiques discursives consideren necessària la pluralitat d’idees i per tant la necessitat
de l’oposició. L’opositor no és un enemic, sinó una necessitat i principi democràtic. Voler
anul·lar l’oposició és eliminar la democràcia; per tant ha d’haver una predisposició al
discurs racional amb l’oposició per poder arribar a un consens sobre les línies
fonamentals de l’administració de l’Estat.

Aquestes ètiques defensades per filòsofs com Habermas, Hananh Arendt, Adela Cortina
critiquen durament les democràcies partidistes perquè consideren que les institucions de
L’Estat com el parlament i els tribunals de justícia han de treballar per al bé comú i no per
als interessos dels partits que governen en majoria. En aquest sentit hem de tenir en
compta que consens i majoria no signifiquen el mateix. El consens és un acord racional
sobre el que és més convenient i els participants en el consens han d’estar disposats a
canviar i deixar-se convèncer per la força del millors arguments. No es tracta de defensar
interessos particulars o partidistes sinó estar actius i oberts a trobar solucions que milloren
la vida de les persones en la societat i vetllar per la salut del medi ambient. Aquestes
ètiques necessiten interlocutors amb una personalitat moral molt compromesa amb el
deure i el bé comú.

Altra característica molt rellevant d’aquestes ètiques és la idea de democracia
participativa, el ciutadà democràtic ha de participar en les decisions polítiques. El paper
del ciutadà no pot limitar-se a votar i esperar que els nostres representants prenguin totes
les decisions, s’han d’establir canals comunicatius perquè la ciutadania pugui participar de
forma directa en les decisions polítiques. I els representants polítics han d’escoltar les
demandes de la ciutadania ja que és la voluntat del poble la sobirania en un estat
democràtic. 

 4. LA JUSTÍCIA COM A VIRTUT ETICOPOLÍTICA

CONCEPTES BÀSICS SOBRE LA JUSTÍCIA

La justícia és una virtut del ciutadà i també una virtut de la polís. És una virtut que neix de
l’harmonia que s’aconsegueix de l’educació de la salut del cos, del coneixement teòric
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sobre la natura i la naturalesa humana i de l’educació afectiva. En l’àmbit polític la justícia
és el resultat de la interacció de les diferents classes socials que treballen en un projecte
comú. En les societats modernes per evitar l’abús de poder. Montesquieu va dissenyar
una teoria sobre la divisió de poders que està en la base de totes les democràcies
contemporànies. I en aquest sentit actualment parlem de la justícia com a un poder
independent de l’Estat.
Al llarg de la història de la filosofia del dret s’han desenvolupat dues teories sobre
l’origen de les lleis:

a)  El iusnaturalisme que defensa l'existència de drets naturals inalienables com el dret a
la vida, a la llibertat i a la propietat, que són anteriors a les normes jurídiques positives (les
establertes pels éssers humans) i a les quals aquestes han de sotmetre's, servint-los de
fonament i de model. Autors iusnaturalistes són Plató, Aristòtil, Sèneca, Ciceró, Tomàs
d’Aquino, John Locke, Kant, Thomas Jefferson…

b) El iuspositivisme o dret positiu. Nega l’existència de lleis naturals, totes les lleis són
lleis creades per els éssers humans. Els homes crean el conjunt de normes i lleis vàlides
per l’organització social i política al marge de la moral, ho fan seguint els criteris d’utilitat. 
És la teoria general del dret, que s'encarrega de la dimensió normativa d’acord al principi
de la tridimensionalitat jurídica de la norma, el fet i el valor. Autors iuspositivistes són els
sofistes grecs com Trasímac I Protàgores, Maquiavel, August Comte, els anglesos J. 
Bentham i Austin, l’argentí Mario Bunge…

Per altra banda també hem de distingir entre diferents tipus de justícia que no són
contradictòries sinó complementàries ja que s’han anant afegint al llarg de la història per
poder exercir la justícia de forma més equitativa tractant de satisfer els valors de la
llibertat la igualtat i la solidaritat. Així podem parlar de justícia commutativa, distributiva i
social.

a) Justícia commutativa. Es refereix als béns material i segueix el principi de “donar a
cadascú el que li pertany o és seu”. S’inspira en el valor de la igualtat, tots som
iguals davant la llei.

b) Justícia distributiva. S’encarrega de “donar a cadascú el que es mereix” i pot ser
distribuir premis i honors o bé càstigs i sancions. Aquest darrer cas s’anomena
justícia correctiva. La justícia distributiva reconeix que tots som diferents perquè
som éssers lliures i cadascú utilitza la llibertat d’una forma diferent.

c)  Justícia social. Va néixer al segle XIX amb les revolucions obreres i socials i té
com a principi “donar a cadascú el que necessita” Es tracta de donar el necessari a
les persones més desfavorides tant per causes de salut com per causes socials i
s’inspira en el valor de la solidaritat.

TEORIA DE LA JUSTICIA DE JOHN RAWLS

John Rawls (1921-2002) filòsof nord-americà que publica en 1971 La teoria de la justícia,
un llibre que ha tingut una gran repercussió en filosofia política i en filosofia del dret . En la
línia dels pensadors del contracte social clàssics, Hobbes, Rouseau i Locke, John Rawls
fa una actualització d'aquesta teoria inspirant-se en les nocions kantianes de dignitat,
llibertat i igualtat. A Rawls li interessa la justícia social, com distribuir els béns i les
funcions dels homes en la societat perquè considera que la finalitat de la cooperació entre
els homes és la realització de la justícia.
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Critica que en les societats modernes l'utilitarisme no ha aconseguit combinar de forma
justa la igualtat i la llibertat perquè es tracta de sacrificar la llibertat d'uns en funció del
benefici de la majoria; per aquest motiu Rawls intenta buscar noves solucions. I en la
seva teoria de la justícia planteja una posició original com una situació metafòrica i
atemporal del contracte social. Una assemblea plural on s'establirien els criteris per
organitzar la societat d'una forma més justa. En aquesta situació els individus que han de
crear aquest pacte han de tenir interessos plurals i a més no coneixerien qual seria la
seva funció ni les seves capacitats dins de la societat que volen legitimar, a aquesta
posició original d'ignorància, Rawls l’anomena vel d'ignorància. És necessària aquesta
ignorància perquè els fundadors de la constitució no puguin crear lleis que afavoreixin els
seus interessos particulars, han de trobar-se en una situació d'imparcialitat, on guiats per
la raó busquin solucions raonables que garanteixin la llibertat i la igualtat entre tots els
membres de la comunitat.

El racional en aquestes condicions seria adoptar una estratègia anomenada maximin,
“maximitzar el mínim”, és a dir minimitzar els riscos als quals puguem enfrontar-nos en el
cas que ens toqui estar entre els membres menys afavorits de la societat. Els membres de
l'assemblea dissenyarien les institucions bàsiques de la societat sota el supòsit que el
nostre lloc podria ser assignat pel nostre pitjor enemic. En aquestes circumstàncies el
prioritari seria garantir les llibertats fonamentals. Pel que fa a la distribució dels béns,
Rawls no considera que hagin de ser distribuïts igualitàriament perquè això podria fer
baixar la producció col·lectiva, les diferències econòmiques no són en principi injustes
sempre que les lleis respectin la igualtat d'oportunitats i la protecció de les persones mes
desfavorides.

Els principis de justicia

• El principi d'igual llibertat. Cada persona té igual dret al més ampli esquema de
llibertats fonamentals que sigui compatible amb un esquema similar de llibertats per a tots.
• El principi de diferència (aquest principi combina el principi d'igualtat d'oportunitats)
Les desigualtats econòmiques i socials han de satisfer dues condicions:

a) La llei ha de garantir el major benefici dels membres més desfavorits de la
societat.

b) Ha de garantir-se la igualtat d'oportunitats per accedir als càrrecs i funcions
públiques.

Les regles de prioritat:

1. Regla de prioritat de la llibertat: preeminència del principi d'igualtat de llibertat
sobre el principi de les diferències econòmiques. En cap cas les llibertats poden ser
sacrificades per afavorir una distribució més justa.

2. Regla de prioritat de la justícia sobre el benestar: Podem acceptar desigualtats
associades a l'exercici de certes responsabilitats socials (en el cas que aquestes
desigualtats van a beneficiar als més desfavorits) però solament si prèviament ens
hem assegurat que l'accés a aquests llocs de responsabilitat està obert a tots els
membres de la societat en un marc d'igualtat d'oportunitats.

TREBALLEM ELS TEXTOS

TEXT 1
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"El primer que havent tancat un terreny gosà dir : Això és meu, i trobà gent prou beneita per
creure'l, fou el veritable fundador de la societat civil! Quants crims, guerres, morts, quantes
misèries i horrors hauria estalviat al gènere humà el qui arrencant les estaques o omplint el fossar,
hagués cridat als seus semblants : "Guardeu-vos d'escoltar aquest impostor; esteu perduts si
oblideu que els fruits són de tots i que la terra no és de ningú !"
 Mentre que els homes s'acontentaren amb llurs cabanes rústiques, mentre que es limitaren a
cosir llurs vestits de pells amb espines o arestes... mentre que no s'aplicaren sinó a obres que
podia fer un de sol i a arts que no necessitaven dels concurs d'algunes mans, visqueren lliures,
sans, bons i feliços tant com podien ésser-ho per llur natura... però des de l'instant que un home
hagué de menester l'ajuda d'un altre, des que hom s'adonà que era útil a un sol obtenir les
provisions de dos, va desaparèixer la igualtat, es va introduir la propietat, el treball va esdevenir
necessari... "
Rousseau. Discurs sobre l'origen i els fonaments de la desigualtat entre els home.

 TEXT 2

“Els homes s'equivoquen en creure's lliures, opinió que obeeix al sol fet que són conscients de les
seves accions i ignorants de les causes que les determinen. I, per tant, la seva idea de «llibertat»
es redueix al desconeixement de les causes de les seves accions, ja que tot això que diuen que
les accions humanes depenen de la voluntat són paraules, sense cap idea que el correspongui a
aquestes.”
 B. Spinoza, Ética demostrada según el orden geométrico.

TEXT 3

“L’estat de natura té una llei natural que el governa, la qual obliga tothom. Aquesta llei, que és la
raó, ensenya a tot el gènere humà que, sent tots iguals i independents, ningú no ha d’atemptar
contra la vida, la salut, la llibertat, ni les possessions d’un altre. [...] de la mateixa manera , doncs,
que és inqüestionable la seva pròpia protecció, cal que cadascú, tant com li sigui possible,
protegeixi la resta de la humanitat. [...] D’aquesta manera, tothom té dret a castigar els
transgressors de la llei natural en grau suficient per prevenir-ne la violació”
 Locke, J. Segon tractat sobre el govern civil.

TEXT 4

"Però, encara que la raó plenament assistida i millorada sigui bastant per instruir-nos sobre les
tendències útils o pernicioses de les qualitats i accions, no és, per si sola, suficient per produir cap
censura o aprovació moral. La utilitat és només una tendència cap a cert fi; i, si el fi ens fos
totalment indiferent, sentiríem la mateixa indiferència pels mitjans. Fa falta que es desplegui un
sentiment per donar preferència a les tendències útils sobre les pernicioses. Aquest sentiment no
pot ser sinó un sentiment per la felicitat del gènere humà, i un ressentiment per la seva misèria, ja
que aquests són els diferents fins que la virtut i el vici tendeixen a promoure. Per tant, la raó ens
instrueix sobre les diverses tendències de les accions, i la humanitat distingeix a favor de què són
útils i beneficioses."
 Hume. Sobre el sentiment moral.

TEXT 5
 
“Considerar la Naturalesa prova de la bondat i de la providència divines; interpretar la història en
honor de la raó divina com a constant prova de l’existència d’un ordre moral de l’Univers i d’una
finalitat moral: interpretar el nostre propi destí com s’ha fet durant tant de temps per part dels
homes pietosos, veient arreu la mà de Déu que ens dóna cada cosa i les disposa totes amb la
mirada posada en la salvació de la nostra ànima, són maneres de pensar que avui ja han passat,
que tenen en contra la veu de la nostra consciència...”
Nietzsche, F. La gaia ciència.
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TEXT 6
"La justícia consisteix a no transgredir les disposicions legals de la ciutat en la qual hom viu com a
ciutadà. Així doncs, un home practicarà la justícia en gran benefici propi si davant testimonis
observa les lleis com a sobiranes; però sense testimonis, els dictàmens de la natura. Car els
preceptes legals són imposats, els de la natura, obligatoris: els preceptes legals són producte d'un
pacte, no innats; els de la natura són innats, no producte de cap pacte.
Així doncs, si hom, en transgredir les disposicions legals passa desapercebut als qui han establert
el pacte, es veu lliure d'ignomínia i de càstig; si no passa desapercebut, no. Si hom fa violència,
més enllà del que és possible, a les lleis que la natura ha establert, encara que passi
desapercebut a tots els homes, el mal no és pas inferior, ni superior si tothom el veu. Car hom no
és danyat en relació a l'opinió, sinó a la veritat. La nostra indagació és principalment en raó dels
següents motius: moltes de les disposicions legals (nomos) es troben en conflicte amb la natura
(physis).
 Antifont el sofista, fragments A 1,2, 4

TEXT 7

"-Transimaco: Bien. De este modo, pues, cada gobierno implanta las leyes en vista de lo que es
conveniente para él: la democracia, leyes democráticas; la tiranía, leyes tiránicas, y así las demás.
Una vez implantadas, manifiestan que lo que conviene a los gobernantes es justo para los
gobernados, y al que se aparta de esto lo castigan por infringir las leyes y obrar injustamente.
Esto, mi buen amigo, es lo que quiero decir; que en todos los Estados es justo lo mismo: lo que
conviene al gobierno establecido, que es sin duda el que tiene la fuerza, de modo tal que, para
quien razone correctamente, es justo lo mismo en todos lados, lo que conviene al más fuerte."
Platón. República, 338d-339a.

TEXT 8
Cuando hay un debate ético en el que participan personas de diferentes credos religiosos y
diferentes culturas, las perspectivas iniciales de los participantes, que tienen su raíz en su propia
religión y cultura, van "descentrándose" (los participantes van dejando de ver todo desde su
propia perspectiva para ir poniéndose en el lugar de los otros) cada vez con más fuerza [...] a
medida que el proceso de interrelación mutua de las diferentes perspectivas se va acercando a la
meta de la inclusión completa. Resulta interesante constatar que la práctica de la argumentación
ética apunta ya, por su propia dinámica, en esta dirección de que el participante en un debate
ético salga de su propia y exclusiva posición para incluirse en la posición del otro. Si atendemos al
punto de vista del diálogo, bajo el cual sólo obtienen aceptación aquellas normas morales que
son igualmente buenas para todos, el discurso racional aparece como el procedimiento más
apropiado (para resolver un conflicto ético), ya que se trata de un procedimiento que asegura la
inclusión de todos los afectados y la  consideración equitativa de todos los intereses en juego.
HABERMAS. Acción comunicativa y razón sin trascendencia

 

UNITAT 6. ESTAT I PODER POLÍTIC

Índex.
1. Definició de l’activitat  política
2. L’estat. Teories holístiques i contractualistes.
3. Tipus d’Estat. Totalitarismes i democràcies modernes.
4. Ideologies polítiques
5. Poder polític i autoritat

1. QUÈ ÉS LA POLÍTICA?
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La política com l’ètica són considerades ciències pràctiques o de l’acció. Aristòtil defineix a
l’ésser humà com animal polític. Això significa que l’Estat és anterior a l’individu i que
aquest no pot sobreviure sense comunitat perquè és la comunitat la que permet a l’home
humanitzar-se a través del llenguatge. La política és l'art i la ciència que organitza la
convivència social. La política pretén aconseguir el bé comú per mitjà de les lleis i les
institucions.
En el Renaixement, Maquiavel crea el concepte de política com a ciència moderna,
ciència de l’exercici del poder, de l’organització social i de la cohesió entre la societat civil 
i l’estat.
En un sistema democràtic, les institucions que garanteixen la convivència social són, per
exemple: el parlament, el sistema judicial, el sistema educatiu, les forces de seguretat, la
sanitat pública, la seguretat social, etc. Les lleis i les institucions ajuden a aconseguir el bé
comú i posen límits als abusos i als comportaments injustos.

2. ORIGEN DE L’ESTAT

HOLISME. TEORIES CLÀSSIQUES SOBRE L’ESTAT

Aquestes teories afirmen que l’Estat és anterior a l’individu perquè la naturalesa de l’home
és social i no pot sobreviure sense la comunitat. Els autors de la filosofia clàssica com
Plató i Aristòtil defensen aquesta teoria.

L’ESTAT IDEAL DE PLATÓ

Plató critica la corrupció política d’Atenes i proposa una República ideal on el govern està
liderat per els savis o filòsofs que coneixen el bé i per tant poden crear un ordre just en la
polís. Totes les altres formes de govern són degeneratives per a Plató. La timocràcia
basada en la força i la fama del governant és un estat inestable que desemboca en una
oligarquia, govern d’uns pocs amb molta ambició de riquesa. Aquest govern degut a
l’excés i l’abús envers el poble també és inestable I degenerarà en una democràcia que
és el govern del poble, però el poble no està preparat per organitzar la polís i no saps
gaudir de la llibertat i el llibertinatge donarà pas a la tirania que és el pitjor de tots els
governs on tots els poders queden en mans d’un sol individu que tornarà a crear una nova
oligarquia i així successivament com un cicle històric on uns tipus de governs generen en
d’altres.

ARISTÒTIL

L’home d’Aristòtil en tant que ésser natural és un “animal polític“, la naturalesa humana és
una naturalesa social i això el demostra recorrent al llenguatge com a capacitat i funció
específica de l’home. L’ús del llenguatge mostra que som socials per naturalesa. Aquesta
afirmació implica que l’Estat és anterior a l'individu perquè l’Estat és autosuficient i
l’individuo necessita l’Estat per sobreviure. Implica així mateix que el bé comú és més
necessari que els béns particulars i per últim implica que el dret és una activitat natural de
l’ésser humà, tots els homes viuen en comunitats organitzades en normes i lleis.

La justícia és la principal virtut i distingeix entre justícia universal que és el respecte a les
lleis i la justícia particular que es refereix a l’administració de les lleis. Dins d’aquesta
justícia particular distingeix entre:

● justícia distributiva, que s’encarrega de distribuir honors, riqueses i béns entre els
membres de la comunitat. ( justicia geomètrica)
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● justícia commutativa que ordena els acords i contractes sobre les propietats i
negocis dels ciutadans. Aquests contractes poden ser voluntaris (compres, vendes,
lloguers ..) o involuntaris ( frau, robatoris..). ( Justícia aritmètica).

● I la justícia correctiva o penal que s’encarrega d’especificar les sancions.

Aristòtil critica la política de Plató, el seu Estat ideal perquè no considera a l’Estat com una
finalitat en si mateix, sinó que la finalitat de l’Estat és la felicitat i perfecció moral dels
ciutadans. Però es manté fidel a l’esquema de la petita ciutat estat i considera absurd
l’ideal cínic de l’Estat natural o universalisme imperialista d’Alexandre. L’Estat no ha de ser
ni massa petit on no hi hagi oci ni intel·lectualitat ni massa gran que degeneri en el luxe.
Defensa la propietat privada perquè aquesta és font de felicitat i proposa que els
ciutadans siguin educat per gaudir dels béns i no per acumular-les. Seria convenient que
els ciutadans tinguin una propietat en la ciutat i una altra a la frontera, i així es
preocuparien per defensar-la.

Critica la constitució ideal platònica i proposa un anàlisi històric de caràcter empíric sobre
158 constitucions recollides per Alexandre dels diferents pobles sotmesos. Arran d’aquest
estudi nega la possibilitat d’un Estat perfecte perquè cada poble viu en unes
circumstàncies climàtiques, geogràfiques, culturals i socials diferents que fan impossible
establir un ordre general que sigui vàlid per a tots. Ara bé sí que es poden establir
diferències entre uns règims i d’altres.

Hi ha tres tipus de constitucions que defensen el bé comú: monarquia, aristocràcia i
“politeia” o república democràtica i tres degeneracions d’aquests que defensen el bé propi:
tirania, oligarquia i democràcia. La politeia és el govern de la classe mitjà, un govern
positiu perquè la classe mitjà serveix de vincle entre els rics i els pobres.
Les classes socials són establertes per Aristòtil segons el criteri de participació activa en
l’organització de la polis. La classe dels productors no participen en les assemblees ni en
els tribunals perquè no disposen de temps o han de descuidar els seus afers, per aquests
motius no són considerats ciutadans per Aristòtil. Com ja saben Aristòtil menyspreava la
feina manual.

 NICOLÀS MAQUIAVEL

Nicolau Maquiavel filòsof renaixentista ( 1467-1527), en la seva obres, El Príncep 
combina l'estudi de la història amb la seva voluntat d'independència política respecte a
l'església construint d'aquesta manera la ciència política moderna. Per fer ciència de la
política és necessària la recerca històrica perquè aquest coneixement ens permet crear
unes lleis del comportament social i polític que ens fonamenta per fer previsions sobre
el futur. El realisme polític fa a Maquiavel el fundador de la política com a ciència empírica,
que estudia les regles de l'art de govern sense una altra pretensió que la seva eficàcia.
Una vegada acceptada i reconeguda com a pròpia la tasca política, és impossible
quedar-se a mig camí. No es poden fer càlculs sobre la bona voluntat dels homes, l'home
per naturalesa no és ni bo ni dolent; però pot ser les dues coses. El polític si vol fer bé el
seu treball, ha de fer els seus càlculs per al pitjor cas, és a dir, pressuposar que tots els
homes són dolents i que li mostraran la seva malignitat en la primera ocasió. El polític no
pot fer professió de bo, ha d'aprendre a poder ser bo, i usar-ho o no usar-ho, segons la
necessitat.

Maquiavel situa cruament al polític enfront de dures i tristes exigències pròpies del seu
càrrec. Es pregunta si combatre el mal amb el mal, el frau amb el frau, la violència amb la
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violència, la traïció amb la traïció, permet conduir la comunitat a l'ordre. Respon amb
l'observació de l'experiència, de vegades es mantenen en el poder aquells que, havent
arribat a ell a través de la crueltat, no van insistir en ella i han dirigit amb ordre i profit dels
súbdits. El límit de l'activitat política està en la naturalesa mateixa de la seva activitat. La
tasca política no té necessitat de decidir des de l'exterior els principis de la seva moralitat,
es justifica a si mateixa, per la seva necessitat intrínseca de conduir als homes a l'ordre.

El domini de l'acció política s'estén a tot el que ofereix garantia d'èxit. La tasca del polític,
que significa risc i responsabilitat, pressuposa llibertat de l'home i problematicidad de la
història. D'aquesta manera Maquiavel separa l'ètica de la política, el polític ha de tenir
total llibertat per buscar solucions als conflictes que se li plantegen. Considera el paper de
la fortuna i l'atzar en els esdeveniments perquè en l'acció política sempre hi ha
improvisació i imprevisibilitat. És important per això l'obstinació política, que significa que
els homes no es deuen mai abandonar a la desesperació o la renúncia, per a això és de
gran ajuda el coneixement de la història, relacionant el passat amb l'esdevenir evitarà
els canvis bruscs i aconseguirà un domini parcial de la fortuna. La Història ofereix a l'home
l'ocasió d'obrar virtuosament.

TEORIES CONTRACTUALISTES

Contracte social és una expressió que s'utilitza en la filosofia, la ciència política i la
sociologia en al·lusió a un acord real o hipotètic realitzat a l'interior d'un grup pels seus
membres, es parteix de la idea que tots els membres del grup estan d'acord per voluntat
pròpia amb el contracte social, en virtut d’això admeten l'existència d'unes lleis a les quals
es sotmetran. El pacte social és una hipòtesi explicativa de l'autoritat política i de
l'ordre social i com a teoria política, explica l'origen i propòsit de l'Estat i dels drets
humans.

Els autors contractualistes més clàssics són: Rouseau, Hobbes i Locke.

 THOMAS HOBBES JOHN LOCKE J.J. ROUSEAU

Estat de
natura

Abans de la fundació
de l’Estat impera la
llei del més fort. No hi
ha cap tipus de dret
perquè tots es
consideren amb dret
a tot. És una situació
de caos on l’home és
un llop per a l’home

Els éssers humans tenen
drets naturals com el dret a la
vida, la llibertat i la propietat.
Però no hi ha mecanismes per
sancionar les violacions
aquests drets.

Abans de la constitució de
l’Estat els éssers humans
són lliures, iguals i bons.
Són les societats les que
els corrompen. Tanmateix,
en l’estat de natura
existeixen dificultats per a
satisfer totes les
necessitats.

Pacte

Per a garantir l’ordre
els individus cedeixen
de manera
incondicional i
irrevocable tots els
seus drets a una sola
persona: el sobirà.

Per garantir el respecte
aquests drets naturals els
individus cedeixen els seus
drets als governants de
manera provisional, ja que el
govern pot ser revocat si no
respecta i protegeix els drets
naturals dels individus.

Per a facilitat la satisfacció
de les necessitats els
individus s’associen posant
la seva voluntat al servei
de la voluntat general. La
propietat privada genera la
desigualtat entre els
homes.
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Tipus de
govern

Estat autoritari Democràcia representativa Democràcia directa i/o un
socialisme democràtic

El primer filòsof modern que va articular una teoria contractualista detallada va ser
Thomas Hobbes (1588-1679). Hobbes en la seva obra mestra, Leviathan (1651) defineix
la necessitat de crear un contracte social per establir la pau entre els homes. Per Hobbes,
des del punt de vista de la seva naturalesa tots els éssers humans són iguals, però el més
bàsic i més fonamental de la naturalesa humana és el instint de conservació. La
naturalesa humana és un instint de conservació que cadascun té dret a conservar; però la
conseqüència d'aquest dret és un enfrontament entre els homes, és a dir, la guerra.

L’Homo homini lupus de Hobbes tracta de la por de la societat sencera a si mateixa
perquè se sap capaç de realitzar atrocitats que en cap manera desitja. Per això decideix,
en un acte d'egoisme col·lectiu, sostreure's determinats drets i lliurar-los a una instància
superior creada per ella, l’Estat o Leviathan, per assegurar-se la seva supervivència. Per
tant, ja que no hi ha norma que reguli la convivència entre els homes, és necessari crear
un ordre artificial. Ara bé, els pactes, sense espasa que imposi que es respectin, no
serveixen per aconseguir l'objectiu desitjat. Per tant, segons Hobbes, cal que tots els
homes encarreguin a un únic home (o a una assemblea) la seva representació.

El pacte social no ho estableixen els súbdits amb el seu sobirà, sinó els súbdits entre si. El
sobirà roman fora del pacte, és l'únic dipositari de les renúncies als drets que posseïen
abans els súbdits i, per tant, l'únic que conserva tots els drets originaris. El poder del
sobirà (o de l'assemblea) és indivisible i absolut. L’Estat que defensa Hobbes és un estat
totalitari.

Jean-Jacques Rousseau té una opinió molt positiva de l’home, considera l’home bo per
naturalesa i és la societat i el dret a la propietat la causa de la desigualtat i opressió de
l’home envers l’home. Per viure en societat, els éssers humans acorden un contracte
social implícit, que els atorga certs drets a canvi d'abandonar la llibertat completa de la
qual disposarien en estat de naturalesa. L'Estat és l'entitat creada per fer complir el
contracte però els qui ho signen poden canviar els termes del contracte si així ho
desitgen; els drets i deures no són immutables o naturals. D'altra banda, un major nombre
de drets implica majors deures; i menys drets, menys deures. Per crear una societat justa,
Rouseau proposa abolir la propietat privada i garantir la igualtat entre tots els ciutadans.

John Locke (1632-1704) recull la seva visió del contracte social en la seva principal obra,
Dos assajos sobre el govern civil. L'home té el dret i el deure de conservar la seva vida.
Així mateix, l'home no és súbdit de cap altre home, sinó que és lliure. Es tracta doncs de
fer un contracte que respecte en l'ordre social o civil  les lleis naturals i que garanteixi els
drets de la llibertat, la igualtat, la vida i la propietat.
L’organització política es fa a través d’un parlament que representa al conjunt. Crítica
l’estat autoritari d’Hobbes, on no hi ha manera d'apel·lar o recórrer la sentència del
sobirà. Perquè hi hagi justícia a la societat civil ha d'haver-hi separació de poders i els
ciutadans poden elegir un nou parlament si aquest no respecta els drets individuals. Locke
defensa la democràcia parlamentària.

3. TIPUS D’ESTATS
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TOTALITARISMES

Analitzarem les característiques de l’Estat totalitari des de l’obra Origen del totalitarisme
d’Hananh Arendt. (1906-1975). Ella parla del totalitarisme del segle XX com a un sistema
que anul·la el pensament i la llibertat del ciutadà tant en l’esfera publica com en la vida
íntima.

Característiques del totalitarisme

• La llei totalitària
Per H. Arendt el règim totalitari es diferencia de tots els règims polítics existents, fins i tot
dels tirànics. Un règim tirànic suspèn les lleis en vigor, en canvi el règim totalitari si que
instaura lleis, però són lleis totalment inèdites i extraordinàries, mai abans en la Història
de la Humanitat s'havien donat. La meta de la llei totalitària és la realització total de les
lleis de la Naturalesa o de la Història en l'àmbit humà. Segons sigui la realització total de
les lleis de la Naturalesa o de la Història sorgirà un tipus de totalitarisme o un altre: la
ideologia del racisme que fonamenta el règim nazi o la ideologia de la lluita de classes del
règim d'Stalin. Amb aquestes lleis pretenen obtenir el que Arendt anomena “legitimitat
totalitària” molt peculiar per tres raons:

a) La llei totalitària està per damunt qualsevol altra llei positiva,
b) L'objecte de legislació de la llei totalitària no és una comunitat, sinó que és tota
l'espècie humana.
c) La llei totalitària és una llei del moviment que justifica, en última instància, el terror.

Però, què vol dir exactament llei del moviment? La llei totalitària sorgeix de la concepció
de que la Naturalesa/Història ja no són factors d'estabilitat, que ens diuen, per exemple
quina és la nostra essència o quin és el nostre passat, sinó que són moviment i canvi
permanent, anàlogament de com ho és l'evolució darwiniana. A partir d'aquí, es justifica
amb una lògica implacable en la qui es mostra de manera clara que és necessària
l’evolució, la perfecció..., i els mitjans pels quals arribem a aquest fi queden totalment
justificats.

• El terror
Per Arendt és un fenomen polític estrany i característic dels règims totalitaris. No busca el
bé comú ni tampoc la concentració de poder en unes mans, com reclamarà un règim
tirànic. Com hem dit, aplica a l'ésser humà, a tota l'espècie la necessitat absoluta de les
lleis naturals o històriques, que busquen sempre el coneixement científic, la necessitat
absoluta amagada en tot desenvolupament. I com que allò important és l'absolut, la
necessitat que roman amagat al moviment i al canvi permanent, queda justificada pel
sacrifici de parts de l'espècie en benefici de la totalitat de l'espècie, la destrucció
immediata de les llibertats civils dels homes, a la vegada que s'elimina d'arrel
l'espontaneïtat dels homes i les dones. Per funcionar requereix que el terror exerceixi
violència no només sobre els seus enemics sinó també contra els seus amics. L'aïllament
és la principal arma del terror: els milers de jueus que hi havia als camps d'extermini
estaven totalment aïllats els uns dels altres, per això eren tan fàcilment controlables per
pocs membres de les SS en cada un dels camps.

• La ideología
El totalitarisme ens mostra un nou poder de la ideologia: la fortalesa que té un discurs
lògic (discurs que desenvolupa una idea), que es separa i es separa radicalment de la
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realitat que vivim. El discurs ideològic és el discurs més lògic i coherent que hi ha, i es
promocionat des de la propaganda i l’educació pública i instrumental.

• La desolació de l'individu en els camps d'extermini
El totalitarisme associa el terror i la ideologia de manera íntima. Ja hem dit que el règim
totalitari destrueix d'arrel l'existència d'un món comú entre les persones, eradicant, com a
conseqüència totes les condicions d'existència humana. Es separa a l'individu, se'l deixa
en total soledat. Els camps d'extermini són la manifestació resultant de tot aquest procés,
posen de manifest, exterioritzen el procés de destrucció tant de la personalitat jurídica i
legal de la persona a la vegada que també anihilen els drets de l'home i com a
conseqüència final, la destrucció radical de la personalitat moral, de la capacitat de
moralitat de les persones. Aquesta destrucció de la persona es fa a través d’una
organització burocratitzada on ningú assumeix aquesta responsabilitat que és reduïda al
funcionament d’un sistema.

El totalitarisme elimina la política genuïnament entesa, a la vegada que elimina la condició
humana de tots els homes que viuen sota el seu govern, el què fa que els homes quedin
reduït a meres coses (no poden ni actuar ni pensar lliurement). La eradicació del
pensament propi es fa a través de l'adoctrinament a les escoles i a tot l'espai on viuen les
persones, a la vegada que hi ha una forta presència de la propaganda. Ara bé, aquest
adoctrinament i aquesta propaganda no ens donen noves idees, nous patrons de
conducta que haguem d'adoptar en detriment dels antics, sinó que el què fa es evitar
l’aparició de les idees.

DEMOCRÀCIA

El terme democràcia prové del grec demokratia, paraula composta de demos, que
significa “poble”, i kratos, que significa “govern”. Es tracta, per tant , d’un sistema polític en
el qual governa el poble.

Funcionament del sistema democràtic

En l’actualitat vivim en societats molt complexes i formades per milions de ciutadans, cosa
que fa que la participació política es canalitzi mitjançant la representació. Els ciutadans
elegeixen representants que elaboren les lleis en el parlament. D’altra banda, la pluralitat
d’interessos i de voluntats fa que no sigui possible, que tots els ciutadans opinen sobre
totes les qüestions i problemes que s’hi plantegen, això fa que la regla de la majoria sigui
el mecanisme bàsic de funcionament. Una llei és acceptada si troba una majoria de vots,
sense que sigui necessària la unanimitat que pareix derivar-se de la definició de
democràcia. No obstant això, els sistemes democràtics han de tenir un conjunt de
procediments que asseguren el respecte igual de totes les llibertats, siguin o no
majoritàries. El primer d’aquests és la Constitució, vertader marc d’actuació on els
legisladors troben l’orientació per la seva tasca. Aquests no poden legislar el que vulguin,
per més que tinguin una majoria.
La nostra Constitució recull en els primers articles una sèrie de normes que són un
compromís de respecte dels drets humans reconeguts en la Declaració universal de
l’ONU de 1948 i cap legislador pot actuar en contra d’aquest principis o normes que
s’anomenen moral legalitzada o moral positiva. Això significa que la democràcia respecta
els interessos de les minories i ha de fer un ús limitat de la regla de la majoria.

A més de una constitució són necessaris d’altres requisits:
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● El sufragi universal
● El vot secret
● Eleccions periòdiques
● El dret de tots a ocupar càrrecs públics si s’hi presenten com a candidats i a

competir lliurement entre ells.
● La regla de la majoria, com a instrument principal per a la presa de decisions

polítiques.
● Divisió de poders: legislatiu ( parlament ), executiu (govern) i judicial.
● Llibertats públiques: dret d’expressió, d’associació, de premsa.

Malgrat això hem d’educar-nos per poder desenvolupar l’acció cívica i política de forma
participativa i dinàmica i combatre la corrupció. Habermas afirma la necessitat de crear
una democràcia participativa enlloc de la democràcia representativa. En la democràcia
representativa observem com els ciutadans delegen tota la responsabilitat política en els
candidats electes i es tornen apàtics permetent que la classe política s’oblidi de l’interès
general i treballi només pels interessos dels seus partits polítics. Per evitar aquesta
situació Habermas considera necessari recuperar l’ètica per a la política i proposa una
ètica discursiva que és una fórmula general i universal. Les característiques fonamentals
de l’ètica discursiva són:

● Tenir voluntat de consens. Estar disposat a negociar, a entendre les raons dels teus
opositors en el discurs.

● Respectar i tenir en compte el teu adversari polític com a una necessitat perquè no
hi ha democràcia sense oposició. El nostre adversari polític no és un enemic.

● Totes les decisions polítiques han de romandre dins del marc establert pel respecte
als drets humans.

4. LES IDEOLOGIES POLÍTIQUES

Conservadorisme
Defensa l’idea d’un govern fort basat en el principi d’autoritat que té com a finalitat l’ordre,
la tradició política, cultural i religiosa. L’Estat ha de concentrar el màxim poder possible i
ha de tindre continuïtat en el temps com per exemple la monarquia hereditària.
L’estructura social és elitista on hi ha classes privilegiades.

Liberalisme
Va sorgir als segles XVII i XVIII amb la Revolució industrial i perdura fins l’actualitat.
Locke, Montesquieu, Hume, Humboldt són grans defensors d’aquesta ideologia. Es
defensa els drets individuals, la separació de poders, la separació església- Estat i exigeix
que l’Estat no intervingui en l’economia perquè el mercat té les seves pròpies lleis
basades en l’oferta i la demanda.

Utilitarisme
Al segle XVIII especialment a Anglaterra es va desenvolupar l’utilitarisme amb autors com
Jeremy Bentham i John Stuart Mill que veien les decisions polítiques com un càlcul en el
que s’ha de maximitzar el benestar i la felicitat de la majoria i minimitzar el patiment. Així
seria legítim sacrificar l’interès de l’individu en benefici de la societat.

5. EL PODER POLÍTIC

Totes les societats humanes necessiten una organització col·lectiva per distribuir les
tasques administratives i l’ordre en les relacions de convivència. Les societats actuals són
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molt complexes i estan constituïdes per un gran nombre d’individus, les tasques de
coordinació i gestió es fan a través de l’exercici del poder polític.
Poden definir el poder polític com la capacitat d’obligar els altres a actuar d’una manera
determinada. El poder polític permet que un individu, un grup o una institució ordeni a la
resta de la població el que ha de fer. Aquestes ordres no sempre són respectades perquè
ho siguin els que han de obeir han d’acceptar la validesa de les ordres i reconèixer
l’autoritat de qui exerceix el poder polític. El poder polític és legítim quan les persones que
han d’obeir reconeixen que aquest s’exerceix de manera vàlida.

EL PODER POLÍTIC EN WEBER I FOUCAULT

MAX WEBER, (1864-1920) reconegut com un dels pares de la sociologia moderna
juntament amb Marx i Durkheim, va definir l’Estat com una entitat que exerceix el
monopoli de la violència i els mitjans de coacció, una definició aquesta que va ser
fonamental en la ciència política contemporània.
Per a Max Weber poder significa la probabilitat d'imposar la pròpia voluntat dins
d'una relació social, contra tota resistència. Són múltiples les situacions en les quals
una persona està en posició d'imposar la seva voluntat sobre els altres. Weber analitza i
desenvolupa el concepte de dominació. 

La legitimitat de la dominació pot estar garantida de manera purament íntima per
lliurament sentimental; racional conforme a valors; religiosa conforme a les creences o per
les expectatives de conseqüències externes, per una situació d'interessos. Per aquest
motiu un ordre pot anomenar-se convenció o dret. Weber troba les causes de l'ordre, de
la seva legitimitat en la voluntat dels individus mateixos, ja sigui voluntat orientada o per
coacció, de tal manera que el poder es posseeix i es distribueix dins una comunitat en
classes, estaments i partits. I a més es reconeix un honor la possessió del poder. Els
mitjans per obtindré el poder poden ser molt diversos, els partits polítics utilitzen la creació
d’ocupació laboral, la violència, la propaganda, el sufragi, la manipulació...
Weber distingeix diferents formes d’assolir la legitimació de la autoritat i d’assegurar
l’obediència i la dominació.

Cal distingir entre poder i autoritat.

L’autoritat, a diferència del poder polític no pot imposar-se, sinó que ha de ser reconeguda
i acceptada pels altres.

Legitimitat del poder polític
A vegades, el poder polític pot imposar-se per la força malgrat que no sigui reconegut
legítim per la població. Però perquè el poder sigui estable i ferm necessita comptar amb
l’aprovació i el reconeixement dels altres. Per això és tan important trobar formes de
legitimació que justifiquin el seu domini sobre els altres.

Segons Max Weber, al llarg de la història s’han donat tres formes diferents de legitimació
del poder polític:

● Legitimació tradicional. És pròpia de les societats tradicionals i es fonamenta en els
costums. Per exemple les monarquies que passen de pares a fills.

● Legitimació carismàtica. L’autoritat s’associa a un individu excepcional, que per la
seva personalitat extraordinària provoca l’admiració i respecte dels altres. Es pot
donar el cas que una autoritat carismàtica no sigui reconeguda legalment com és el
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cas de revolucionaris o persones que s’oposen al poder polític vigent. A vegades el
líder de l’oposició té més carisma que  el propi president.

● Legitimació racional legal. És fonamenta en l’existència de lleis i regles racionals
que regulen l’exercici del poder. De tal manera que el poder només és legítim quan
s’ajusta a les lleis. És el cas de les democràcies modernes.

Totes aquestes formes de legitimar l’autoritat i el poder basades en la dominació d’uns
sobre altres reconeixen la necessitat de la violència legitima per imposar les lleis als
ciutadans. 

MICHEL FOUCAULT, (1926-1984). Es conegut pels seus estudis crítics sobre les
institucions polítiques i socials, en especial la psiquiatria, el sistema penitenciari i el seu
treball sobre la sexualitat humana. Pensador molt influenciat per el vitalisme de Nietzsche
i l'existencialisme alemany i francès. El seu anàlisi sobre el poder i les relacions entre
poder, coneixement i discurs són encara avui dia molt debatuts.
Per a l'anàlisi de les relacions de poder Foucault proposa una anàlisi d’aquests dos
models:

a) El poder com a llei, prohibició i institució. Contractualisme, aquest seria el model
proposat per M. Weber
b) El model guerrer o estratègic en termes de relació de forces. Model defensat pels
filòsofs de la sospita, Marx, Nietzsche, Freud i pel propi Foucault mateix.

Foucault critica els postulats que es refereixen al poder com a propietat, com a
localització, com a subordinació, com a manera d'acció i com a legalitat. En el primer cas
es postula tradicionalment que el poder és alguna cosa que posseeix la classe dominant.
Foucault diu que el poder no es posseeix, sinó que s'exerceix. No és una propietat sinó
una estratègia, alguna cosa que està en joc. El segon postulat situa al poder en l'Estat,
Foucault sosté que el poder no té un lloc privilegiat, el seu poder és un efecte de conjunt.

El fet de pensar que és en l'Estat des d'on s'exerceix el poder ha portat a l'error de pensar
en la presa del poder com a presa de l'Estat, i la intenció de crear un contra-Estat, com la
forma d'exercir el poder. En el marxisme la visió de la subordinació apunta al fet que el
poder estaria supeditat a una manera de producció que seria la seva infraestructura.
Foucault ressalta que el poder no és una superestructura, no és una legitimació de
l'econòmic.

El quart postulat sosté que el poder actua a través de mecanismes repressius i ideològics.
Foucault insisteix, per contra, en una imatge positiva del poder, el poder produeix allò real,
transformant tècnicament als individus, en totes les relacions socials, familiars, sexuals,
econòmiques s'exerceix una relació de poder. És per això que és tan important que els
ciutadans siguem conscients de la nostra relació amb el poder, no som mers espectadors,
subordinats a les lleis i al poder de l'Estat, sinó que en totes les nostres accions de la vida
diària experimentem l'exercici del poder. Foucault està en contra de la violència
legitima, defensa el panopticum de Bentham on el vigilant és camarada i el
camarada és vigilant.

L'últim postulat diu que la Llei és l'expressió del poder de l'Estat. A la llei, Foucault la
concep com l'exercici actual d'unes estratègies, que entre altres coses, gestionen
diferents ordres de desigualtats entre els individus.
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Resumirem les característiques del poder en l'obra de Foucault on se'ns presenta un
concepte positiu del poder immanent a totes les relacions humanes, en contra de les
concepcions del poder negatiu que s'expressa en la relació de dominació o subordinació
d'uns sobre uns altres. Aquestes són les conclusions que podem extreure del pensament
de Foucault:

● Al poder se li ha d'entendre com a relació desigual de forces, com a guerra. 
● On hi ha poder hi ha resistència. De la mateixa manera que el poder té la

característica d'estar diversificat, les formes de les resistències són variables,
podent  ser individuals o col·lectives, pacífiques o violentes.

● El poder i el saber estan relacionats dialècticament, ja que tota forma de poder
comporta un discurs que legitima i reprodueix les relacions de dominació.

● El poder és immanent. Amb això critica el postulat marxista que divideix el cos
social en infraestructura (les relacions de producció) i superestructura (ideologia,
política, moral). 

● El poder no és un invent de la ideologia dominant sinó que és inherent a les
relacions de producció, a les sexuals, familiars, escolars, religioses i polítiques. Per
Foucault el poder és una força  pròpia, indissociable de qualsevol acció social.

PROPOSTA DE DEBAT

1. ÉS EL PODER DOMINACIÓ D’UNS SOBRE ALTRES O ÉS UN TIPUS DE
RELACIÓ IMMANENT A LA NATURALESA HUMANA? 

2. PER ACONSEGUIR L’ORDRE EN LA CONVIVÈNCIA ES NECESSÀRIA LA
VIOLÈNCIA O ES POSSIBLE DES DEL DISCURS?

TREBALLEM ELS TEXTOS
TEXT 1

L’ètica i la política constitueixen per a Aristòtil un estudi continu, del qual en diu filosofia de la vida
humana. (...)El tema de totes dues és el bé de l’home, el fi al qual s’adrecen totes les activitats
humanes. (...) Al començament de l’Ètica a Nicòmac s’anomena art polític, l’art arquitectònic o
sobirà, que estudia l’objectiu final de l’acció humana. Tot i que el bé és el mateix per a un individu i
per a la ciutat, el bé per a un poble i una ciutat “és més gran i complet, més bell i més benaurat”.
“Aquests”, continua ell, “són els fins de l’estudi que ens ocupa (és a dir, l’ètica), que és d’una
naturalesa política”.

W.K. Guthrie, Història de la filosofia grega.

1. Per què considerava Aristòtil que l’ ètica i la política formen una unitat? A què es dedica
cadascuna d’aquestes dues disciplines?

2. Què és el que porta Aristòtil a afirmar que l’ètica és de naturalesa política?
3. Debatre: Separació de l’ètica i la política en la figura del príncep de Maquiavel.

TEXT 2. 

Tanmateix, essent la meva intenció d’escriure alguna cosa útil a qui pari atenció, m’ha semblat
més convenient cercar la veritat efectiva de les coses que no pas la idea imaginària d’elles. Molts
n’hi ha que han imaginat repúbliques i principats que ningú ha vist mai, ni ningú sap que hi hagin
existit de veritat; perquè hi ha una separació tan gran de com es viu a com s’hauria de viure, que
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aquell que deixa allò que es fa per allò que s’hauria de fer, aprèn més aviat a forjar-se la seva
ruïna que la seva salvació: un home que en tot vulgui fer professió de bo trobarà forçosament la
ruïna enmig de tants que no són bons. D’aquí que a un Príncep que es vulgui conservar li cal
aprendre a poder no ser bo, i fer-ne ús segons la necessitat.

Niccolô Maquavel, El Príncep.

1. Segons aquest text, què passa quan enlloc de tenir en compte allò que es fa ens dediquem
a pensar sobre allò que s’hauria de fer?

2. Segons Maquiavel, què és el que ha d’aprendre un príncep si vol persistir en el poder?
3. Debatre: El polític ha de poder arribar al consens amb els seus opositors, segons la

democràcia participativa d’Habermas.

TEXTO 3

Michel Foucault destaca el levantamiento de un biopoder que impregna el pretérito
derecho de vida y muerte que el soberano se arrogaba y que intenta convertir la vida en
objeto utilizable por parte del poder. (...) Foucault distingue dos técnicas de biopoder que
surgen en los siglos XVII y XVIII; la primera de ella es la técnica disciplinaria o anatomía
política, que se caracteriza por ser una tecnología individualizante del poder, basada en el
escrutar en los individuos, sus comportamientos y su cuerpo con el fin de anatomizarlos,
es decir, producir cuerpos dóciles y fragmentados. Está basada en la disciplina como
instrumento de control del cuerpo social, penetrando en él hasta llegar a sus átomos: los
individuos particulares. Vigilancia, control, intensificación del rendimiento, multiplicación
de capacidades, emplazamiento, utilidad, etc. El segundo grupo de técnicas de poder es
la biopolítica, que tiene como objeto a poblaciones humanas, grupos de seres vivos
regidos por procesos y leyes biológicas. Esta entidad biológica posee tasas
conmensurables de natalidad, mortalidad, morbilidad, movilidad en los territorios, etc., que
pueden usarse para controlarla en la dirección que se desee. De este modo, según la
perspectiva foucaultiana, el poder se torna materialista y menos jurídico, ya que ahora
debe tratar respectivamente, a través de las técnicas señaladas, con el cuerpo y la vida,
con el individuo y la especie. Para el autor, el desarrollo del biopoder y sus técnicas
constituyen una verdadera revolución en la historia de la especie humana, ya que la vida
está completamente invadida y gestionada por el poder.
Jorge Ignacio Ibarra F. Foucault y el poder.

TEXTO 4

Quizá podamos comprender el problema con mayor precisión si nos fijamos en que tras el
concepto de actos de Estado se alza la teoría de la raison d’État. Según esta, los actos
del Estado, Estado que administra la vida del país, así como las leyes que la rigen, no
están sujetos a las mismas normas que regulan los actos de los ciudadanos. Del mismo
modo que la imposición del cumplimiento de la ley, que tiene la finalidad de eliminar la
violencia y la guerra de todos contra todos, necesitará siempre de los instrumentos de
violencia a fin de mantenerse, también es cierto que el Gobierno puede verse obligado a
cometer actos generalmente considerados delictuosos, a fin de conseguir su propia
supervivencia, y la supervivencia del imperio de la ley. Las guerras han sido
frecuentemente justificadas mediante dicha argumentación, pero los actos de Estado
criminales no solo ocurren en el campo de las relaciones internacionales, y, además, la
historia de las naciones civilizadas nos ofrece muchos ejemplos de delictuosos actos de
Estado interiores, como el asesinato de duque d’Enghien por Napoleón, o el asesinado
del líder socialista Matteotti, del que probablemente fue culpable Mussolini.
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Hannah Arendt, Eichman a Jerusalen.

TEXTO 5

"¡Ay! ¿Quién lee hoy día a Bayle? Sade y Nietzsche, entre nuestros intelectuales, están
más de moda. Quizá porque se dirigen más a nuestra fatiga, a nuestro tedio, a nuestros
sentidos o a nuestras mentes embotadas... De todo se cansa uno, incluso y sobre todo de
la grandeza. De lo contrario, ¿podría haber decadencias? En todo caso, dos tentaciones,
una y otra mortíferas, representan una amenaza desde el interior a nuestra modernidad o
la transforman en posmodernidad: la tentación de la sofistica, desde un punto de vista
teórico, y la tentación del nihilismo, desde un punto de vista práctico. La posmodernidad,
diría a la manera de Régis Debray, es lo que queda de la modernidad cuando se han
apagado las Luces [la Ilustración]: es una modernidad que ya no cree en la razón, ni en el
progreso (político, social y humano), ni por tanto tampoco en sí misma. Si todo vale, nada
vale: una ciencia no es más que una mitología como otras, el progreso es sólo una ilusión
y una democracia respetuosa de los derechos humanos no es de ningún modo superior a
una sociedad esclavista y tiránica. Pero, entonces, ¿qué queda de la Ilustración, del
progresismo y de la civilización? 
Que el progreso no sea lineal ni esté garantizado es una evidencia. Pero es la justificación
para que luchemos por él (la decadencia también es posible), y no para que renunciemos
a hacerlo. 
Llamo sofística a todo discurso que se somete a una cosa diferente de la verdad o que
pretende someter la verdad a otra cosa que no es ella misma. Su culminación —o más
bien su desmoronamiento— podría expresarse en una afirmación de aspecto
dostoievskiano, pero de contenido más bien nietzscheano: «Si Dios no existe, la verdad
no existe». 
Llamo nihilismo a todo discurso que pretende invertir o abolir la moral no porque sea
relativa, lo que concedo de buena gana (también las ciencias son relativas, ¡y esto no es
una razón para rechazarlas!), sino porque sería, como pretende Nietzsche, embustera y
nefasta. 
Lo cual equivale a retomar aproximadamente la frase de Iván Karamazov: «Si Dios no
existe, todo está permitido». Esta tendencia culmina o se caricaturiza en uno de los
eslóganes más famosos, y más estúpidos, de Mayo de 1968: «Prohibido prohibir». Ahí es
donde se pasa de la libertad a la licencia, de la rebelión a la indolencia, del relativismo al
nihilismo. Y sólo puede abocar en la decadencia o la barbarie. Ya no hay valor que valga
ni deber que se imponga; no hay otra cosa que mi placer o mi cobardía, los intereses y las
relaciones de fuerzas. 
Estas dos tentaciones —sofística y nihilismo— fueron enunciadas genialmente por
Nietzsche (y por este motivo destaca en nuestra posmodernidad: presintió su abismo, con
el riesgo a veces de precipitarse en él, con el brío que le caracterizaba) en varias de sus
obras, sobre todo las más tardías. Resumió lo fundamental en una frase que se encuentra
en sus Fragmentos póstumos: «Nada es verdad, todo está permitido»."

André Comte-Sponville: El alma del ateísmo: una introducción a una espiritualidad sin Dios.
[Barcelona: Paidós, 2006. pàg. 59-61]
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TERMINOLOGIA
● Filosofia
● Filosofar
● Pensament filosòfic
● Racional
● Sistemàtic
● Crític
● Mitològic
● Logos
● Escola de Milet
● Dubte
● Dogma
● Metafísica
● Lògica
● Epistemologia
● Ètica
● Estètica
● Ciència
● Hermetisme
● Universal particular
● Ésser
● Esdevenir
● Realitat
● Aparença
● Espiritualisme
● Materialisme
● Inducció
● Deducció
● Cosmovisió
● Arkhé
● Doxa
● Episteme
● Geocentrisme
● Heliocentrisme
● Antropologia
● Antropocentrisme
● Etnocentrisme
● Determinisme
● Indeterminisme
● Macrocosmos
● Microcosmos
● Absolutisme
● Relativisme
● Atzar
● Convicció

● Mecànica quàntica
● Nova ciència
● Axioma
● Fal·làcia
● Paradoxa
● Valor
● Dignitat
● Llibertat
● Afectivitat
● Emoció
● Sentiment
● Percepció
● Angoixa
● Voluntat
● Dolor
● Desig
● Conscient
● Ascetisme
● Absolut
● Infinit
● Il·limitat
● Panteisme
● Teocentrisme
● Teisme
● Deisme
● Agnosticisme
● Ateisme
● Transcendent
● Immanent
● Mística
● Bé
● Mal
● Essència
● Teodicea
● Amor
● Veritat
● Judici
● Coneixement
● Racionalisme
● Empirisme
● Opinió
● Creença
● Teoria
● Praxis

● Correspondència
● Evidència
● Coherència
● Dogmatisme
● Escepticisme
● Criticisme
● Relativisme
● Perspectivisme
● Evolució
● Hominització
● Cultura
● Racisme
● Xenofòbia
● Universalisme
● Modernitat
● Postmodernitat
● Interculturalitat
● Etnologia
● Persona
● Poder
● Estat
● Govern
● Societat civil
● Pacte social
● Estat autoritari
● Estat totalitari
● Estat de dret
● Estat social de dret
● Democràcia
● Democràcia

representativa
● Democràcia directa
● Divisió de poders
● Legitimació
● Legalitat
● Constitució
● Dret positiu
● Dret natural
● Iusnaturalisme
● Neocontractualisme
● Justícia
● Justícia commutativa
● Justícia distributiva
● Justícia social 
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