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David Hume

(1711 – 1776)

Hume, màxim representant de l’empirisme i la Il·lustració britànics, neix 
l’any 1711 a Edimburg (Escòcia) al si d’una família emparentada amb 
la noblesa, però no rica. El seu pare mor quan ell té solament dos anys 
i la mare s’encarrega de l’educació dels tres fills. Comença a estudiar dret 
a la Universitat d’Edimburg, però, interessat únicament «per la filosofia 
i el saber en general» (com escriu a La meva vida), abandona els estudis 
sense obtenir cap títol. 

Als 23 anys es trasllada a França, on es dedica a l’estudi i la reflexió, i es-
criu la seva primera obra, Un tractat de la naturalesa humana, un intent 
d’introduir el mètode experimental de raonar en les matèries morals. Tor-
na al seu país i publica, l’any 1739, els dos primers llibres del seu Trac-
tat i l’any següent el tercer i últim. Les seves grans expectatives d’èxit 
resulten frustrades i el Tractat és un fracàs editorial. Convençut que el 
fracàs era «més per raó de l’exposició que del contingut», escriu i publi-
ca també anònimament el Resum d’un Tractat de la naturalesa humana 
(1740), un opuscle de 32 pàgines amb l’objectiu de divulgar les idees del 
seu Tractat. Tampoc no té èxit. L’any 1748 publica Investigació sobre 
l’enteniment humà, reelaboració de la primera part del Tractat.

La seva fama d’escèptic i ateu l’impedeixen obtenir una càtedra a les uni-
versitats d’Edimburg i Glasgow, per la qual cosa ha de treballar com a 

tutor de joves nobles i com a bibliotecari a la 
facultat de dret de la Universitat d’Edimburg, 
on, malgrat el baix sou, té a la seva disposició 
una excel·lent biblioteca.

L’any 1752 edita les obres Discursos polítics 
i Investigació sobre els principis de la moral, 
reelaboració dels llibres segon i tercer del 
seu Tractat, amb gran èxit la primera i nul 
la segona, que Hume considera «el millor 
del meus escrits». Hi defensa que la moral es 
basa en els sentiments i no en la raó, és a dir, 
propugna l’emotivisme moral. 

Entre el 1754 i el 1762 edita els quatre vo-
lums de la seva Història d’Anglaterra, que li 
suposen molt prestigi.
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David Hume 

RESUM D’UN LLIBRE, PUBLICAT
RECENTMENT, TITULAT TRACTAT

DE LA NATURALESA HUMANA

(1740)

Prefaci

[§ 1] Resum del Tractat de la naturalesa humana

Les meves expectatives, en aquesta breu contribució, poden 
semblar un mica extraordinàries quan declaro que les me-
ves intencions són fer que una obra més extensa resulti, en 
abreujar-la, més intel·ligible per a tothom. És cert que, tan-
mateix, els qui no estan acostumats al raonament abstracte 
són propensos a perdre el fil de l’argument quan la seva tra-
ma assoleix grans proporcions i cada una de les seves parts 
està reforçada amb tota mena d’argumentacions, salvaguar-
dada contra tot tipus d’objeccions i il·lustrada amb tots els 
punts de vista que vénen a la ment de l’escriptor en consi-
derar diligentment el seu tema. Aquests lectors aprendran 
més fàcilment una sèrie de raonaments que sigui més simple 
i concisa en què només les principals proposicions estiguin 
lligades entre si, aclarides mitjançant uns exemples senzills 
i demostrades per pocs arguments, però, això sí, de gran for-
ça probatòria. En trobar-se les diferents parts més pròximes 
entre si, poden comparar-se més bé i seguir més fàcilment 
la seva connexió des dels primers principis fins a la darrera 
conclusió.

[§ 2] L’obra, el resum de la qual presento aquí al lector, ha 
estat titllada d’obscura i de difícil comprensió; penso que és 
a causa de la seva extensió i no pas del caràcter abstracte de la 
seva argumentació. Si hagués posat remei d’alguna manera a 
aquest inconvenient, hauria assolit el meu propòsit. El llibre, 
crec, té un caire de singularitat i novetat suficients per cridar 
l’atenció del públic, especialment si s’adona que, com l’autor 
sembla insinuar, en cas que fos acceptada la seva filosofia, cal-
dria alterar la major part de les ciències des dels fonaments. 

Hume havia publicat anò-
nimament i amb poc èxit el 
Tractat (1739). Per divulgar 
la seva primera gran obra 
i per «il·lustrar i explicar 
millor el principal argument 
d’aquest llibre», publica 
el Resum, també anònim, i 
com si fos obra d’una altra 
persona. Per això Hume, 
constantment escriu «el 
nostre autor».

L’objectiu de l’opuscle, de 
32 pàgines, és condensar 
els dos primers llibres del 
Tractat i analitzar els temes 
més importants que es 
tracten (especialment la 
crítica a la idea de causali-
tat). Aquesta obra resumeix 
i divulga els principis de 
la teoria empirista del 
coneixement de Hume.
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68 David Hume - Resum del Tractat de la naturalesa humana

Tan atrevides temptatives són sempre avantatjoses en la re-
pública de les lletres: perquè alliberen del jou de l’autoritat, 
acostumen els homes a pensar per ells mateixos, ofereixen als 
homes de geni suggeriments nous per avançar i, per la seva 
forta oposició, il·luminen uns punts que abans ningú no ha-
via ni tan sols sospitat que presentessin cap dificultat.

[§ 3] Cal que l’autor es resigni, durant un cert temps, a espe-
rar pacientment abans que el món dels entesos pugui posar-
se d’acord amb la seva proposta. La seva resignació rau en 
el fet que no pugui fer apel·lació al poble, que en totes les 
matèries que depenen de la raó comuna i de l’eloqüència ha 
resultat ser sempre un tribunal infal·lible. Cal que sigui jutjat 
pel pocs, i el seu veredicte està més disposat a corrompre’s 
per la parcialitat i el prejudici, especialment perquè ningú 
que no hagi pensat sovint en aquests temes no pot ser-ne un 
jutge adient, i són propensos a formar per si mateixos sis-
temes propis i no estan disposats a abandonar-los. Espero 
que l’autor m’excusarà de fer de mitjancer en aquest afer, 
ja que el meu propòsit només és augmentar el seu públic, re-
movent algunes dificultats que han impedit aprendre tot el 
seu significat.

[§ 4] He triat un argument molt simple, dissenyat curosament 
des del principi a la fi. Aquest és l’únic punt que he procurat 
desenvolupar. La resta es redueix a indicacions de passatges 
particulars que m’han semblat curiosos i notables. 

RESUM D’UN LLIBRE, PUBLICAT RECENTMENT, 
TITULAT TRACTAT DE LA NATURALESA HUMANA

       
 [§ 1] La nova ciència de l’home

Aquest llibre sembla haver estat escrit de conformitat amb el 
mateix pla que altres obres variades que han tingut un gran 
èxit durant els últims anys a Anglaterra. L’esperit filosòfic, 
que tan gran impuls ha rebut a tot Europa els últims vuitanta 
anys, ha estat tan elevat en aquest regne com en qualsevol al-
tre. Els nostres escriptors semblen, fins i tot, haver iniciat un 
nou gènere filosòfic, que promet fer més per l’entreteniment 
i el profit del gènere humà que qualsevol altre dels que fins ara 
el món ha conegut. La major part dels filòsofs de l’antiguitat 
que han tractat sobre la naturalesa humana han mostrat més 
un sentiment delicat, un just sentit de la moral o una grande-

Hume és un filòsof il·lustrat 
que fa seus alguns dels con-
ceptes fonamentals del segle 
de la Raó, entre els quals 
hi ha, l’antidogmatisme, 
l’antiautoritarisme, la idea 
de progrés o la defensa de la 
llibertat d’investigació. Amb 
l’assentament d’aquests 
conceptes Hume prepara el 
camí de Kant. 

Hume (autor del Resum i 
del Tractat) s’aprofita de 
l’anonimat per criticar la in-
diferència que el món culte 
(‘els pocs’) va mostrar pel 
Tractat, obra en la qual ell 
havia posat grans expecta-
tives i que no va tenir gaire 
èxit («Mai un intent literari 
no ha estat més infortunat 
que el meu Tractat de la na-
turalesa humana. Va néixer 
mort de la impremta, sense 
aconseguir ni la distinció 
d’aixecar un murmuri entre 
els més fanàtics», escriu a 
La meva vida). L’obra filo-
sòfica posterior de Hume 
consistirà, fonamentalment, 
en reelaboracions de la seva 
primera obra.

La crítica a la idea de 
causalitat (base de tota ar-
gumentació metafísica) serà 
el nucli fort del Resum.

En aquest paràgraf  
Hume fa referència tant 
a la filosofia moderna i 
de la Il·lustració com a 
l’empirisme britànic. El 
seu pensament es presenta 
formant part d’un nou tipus 
de filosofia molt atenta 
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69David Hume - Resum del Tractat de la naturalesa humana

sa d’ànim que no pas una profunditat en el raonament i en 
la reflexió. S’han acontentat amb representar el sentit comú 
del gènere humà a la llum més viva i amb els més feliços 
girs del pensament i de l’expressió, sense seguir regularment 
una cadena de proposicions o reunir les diverses veritats 
en una ciència regular. Però val la pena, si més no per una 
vegada, de sotmetre a prova la ciència de l’home per veure si 
pot admetre la mateixa precisió de què han estat susceptibles 
les diverses parts de la filosofia natural. Sembla que ens as-
sisteix tota la raó del món, en imaginar que aquesta ciència 
pot ser enlairada al seu màxim grau d’exactitud. Si, en exami-
nar diversos fenòmens, trobem que tots ells es resolen en un 
principi comú, i podem englobar aquest en un altre principi, 
arribarem, finalment, fins en aquells principis simples dels 
quals depèn tota la resta. I per més que mai puguem asso-
lir els principis últims, és una satisfacció el fet d’avançar tan 
lluny com ens ho permetin les nostres facultats.

[§ 2] Aquest sembla haver estat el propòsit dels nostres fi-
lòsofs més immediats, i, entre ells, el d’aquest autor. Ell es 
proposa fer l’anatomia de la naturalesa humana d’una mane-
ra regular, i us promet que no en traurà cap conclusió que 
l’experiència no l’autoritzi. Parla desdenyosament de les hi-
pòtesis, i insinua que aquells dels nostres compatriotes que 
les han desterrades de la filosofia moral han fet al món un 
servei més notable que Lord Bacon, a qui considera el pare 
de la física experimental. Per aquest motiu esmenta el se-
nyor Locke, Lord Shaftesbury, el Dr. Mandeville, el senyor 
Hutcheson i el Dr. Butler, els quals —tot i diferir entre si en 
molts punts— semblen estar d’acord a fonamentar totalment 
en l’experiència les seves disquisicions sobre la naturalesa 
humana. 

[§ 3] La ciència de la naturalesa humana és el fonament 
del sistema de ciències

A més de la satisfacció d’haver conegut allò que ens pertoca 
més íntimament, es pot afirmar, amb tota seguretat, que gai-
rebé totes les ciències són incloses en la ciència de la natura-
lesa humana, i en depenen. «L’única finalitat de la [lògica] és 
la d’explicar els principis i les operacions de la nostra facultat 
de raonament i la naturalesa de les nostres idees; [la moral i la 
crítica d’art] s’ocupen dels nostres gustos i dels nostres sen-
timents, mentre que la política considera els homes en tant 
que units en societat i dependents els uns dels altres.» Aquest 

al pensament científic 
modern. Alguns aspectes 
del nou esperit filosòfic 
sorgit amb Descartes tenen 
en Hume un crític radical. 
La recerca del profit o la 
utilitat és el fonament de 
l’utilitarisme de Mill.

Hume es mostra contrari 
a la filosofia tradicional 
que considera «el sentit 
comú» i es vol basar en 
conceptes més precisos, en 
fets i no en hipòtesis (com 
Newton). L’objectiu és fer, 
en el camp del món moral, 
una tasca semblant a la que 
va fer Galileu o Newton 
en el món de la filosofia 
natural (física). És a dir, fer 
de l’anàlisi de la naturalesa 
humana una ciència similar 
a la resta de les ciències 
físiques sorgides de la revo-
lució científica dels segles 
xvi i xvii.

Francis Bacon (1561-
1626) fou un filòsof anglès, 
crític del saber aristotèlic, 
que va desenvolupar un 
nou mètode inductiu. John 
Locke (1632-1704), filòsof 
anglès considerat el creador 
de l’empirisme britànic, 
va criticar la filosofia 
de Descartes. Els altres 
autors citats són empiris-
tes britànics coetanis de 
Hume que tracten temes 
ètics: Anthony Ashley 
Cooper, Lord Shaftes-
bury (1671-1713) fou un 
pensador i polític il·lustrat 
anglès defensor d’una moral 
del sentiment basada en 
l’instint moral; Bernard de 
Mandeville (1670-1733) 
fou un escriptor anglès 
nascut a Holanda, autor de 
Faula de les abelles, o vicis 

70

75

80

85

90

95

100

105

110



70 David Hume - Resum del Tractat de la naturalesa humana

privats, beneficis públics 
(1705); Francis Hutche-
son (1694-1746) fou un 
clergue escocès defensor 
de l’existència d’un sentit 
moral innat atorgat per 
Déu, i Joseph Butler 
(1692-1752) fou un pensa-
dor anglès autor de Quinze 
sermons sobre la naturalesa 
humana (1726).

Gottfried W. Leibniz 
(1646-1716) fou un filòsof 
racionalista i matemàtic ale-
many. Ell i Newton, inde-
pendentment, van inventar 
el càlcul diferencial.

Les diferents ciències de la 
filosofia moral o ciències 
de la naturalesa humana 
(coneixement de l’home a 
diferència de la filosofia na-
tural o física) són la lògica, 
la moral, la crítica (teoria de 
l’art) i la política.

Conceptes bàsics de la teo-
ria empirista del coneixe-
ment. Hume divideix les 
percepcions en impressions 
i idees. «Per idees entenc 
les imatges dèbils de les 
impressions, quan pensem i 
raonem.» El racionalisme va 
dividir les idees en innates 
(per exemple, substància, 
Déu); adventícies (per 
exemple, arbre), i factícies 
(per exemple, quimera). 
Hume les divideix en sim-
ples i compostes, i fa servir 
els principis de l’associació 
de les idees.

Actualment, una idea es de-
fineix com la representació 
intel·lectual d’un objecte 

tractat de la naturalesa humana sembla, per tant, haver estat 
concebut com un sistema de ciències. L’autor ha arribat a bon 
port, pel que fa referència a la lògica, i ha posat els fonaments 
de la resta en el tractament de les passions.  

[§ 4] El cèlebre senyor Leibniz ha observat un defecte en els 
sistemes comuns de la lògica: que són molt complets quan 
expliquen les operacions de l’enteniment en la construcció 
de les demostracions, però massa breus quan tracten de la 
probabilitat i de la resta de les mesures de l’evidència, de les 
quals depenen totalment la vida i l’acció, i que són les nostres 
guies, fins i tot en la major part de les especulacions filosòfi-
ques. Inclou en aquesta censura l’Assaig sobre l’enteniment 
humà, [de Locke], La recerca de la veritat, [de Malebranche] 
i L’art de pensar [o Lògica de Port-Royal, d’Arnauld i Nico-
le]. L’autor del Tractat de la naturalesa humana sembla ha-
ver advertit aquest defecte en els esmentats filòsofs i s’ha es-
forçat, en la mesura de la seva capacitat,  per reparar-lo. Com 
sigui que el seu llibre conté un gran nombre d’especulacions 
molt noves i remarcables, no serà possible donar-ne al lec-
tor una visió de totes. Ens atendrem per tant, preferentment, 
a la seva explicació sobre els nostres raonaments per causa i 
efecte. Tot això servirà, si aconseguim fer-ho intel·ligible al 
lector, com una mostra de la totalitat de l’obra.

    

[§ 5] Teoria empirista del coneixement

El nostre autor comença amb una sèrie de definicions. Anome-
na percepció qualsevol cosa que pugui presentar-se a la ment, 
ja sigui emprant els nostres sentits, ja sigui impulsats per la 
passió, ja sigui per exercir els nostres pensaments o la nos-
tra reflexió. Divideix les nostres percepcions en dues clas-
ses: impressions i idees. Quan sentim una passió o emoció de 
qualsevol tipus o tenim imatges dels objectes externs trans-
meses pels nostres sentits, la percepció de la ment és allò que 
anomena impressió, que és un paraula emprada en un sentit 
nou. Quan reflexionem sobre una passió o un objecte que 
no és present, anomena aquesta percepció idea. Per tant, les 
impressions són les nostres percepcions més vívides i fortes; 
les idees, les que són més pàl·lides i dèbils. Aquesta distinció 
és evident, tant com la que hi ha entre sentir i pensar. 

[§ 6] La primera proposició que avança és que totes les 
nostres idees o percepcions dèbils es deriven de les nostres 
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71David Hume - Resum del Tractat de la naturalesa humana

mitjançant un concepte, 
però a l’època del racio-
nalisme i de l’empirisme 
s’entenia com tot allò que 
és objecte de percepció, 
interna o externa. Descartes 
diu que una idea és «allò 
que la ment concep d’una 
manera immediata». Locke 
la descriu com «allò en 
què s’ocupa la ment quan 
pensa». Per Hume, tota idea 
o percepció dèbil ha de 
sorgir necessàriament d’una 
impressió i, per tant, en 
aquest sentit, no hi ha idees 
innates que no provinguin 
de cap impressió. Però les 
impressions i les passions 
són innates en el sentit que 
sorgeixen immediatament 
de la naturalesa.

Nicolas Malebranche 
(1638-1715), filòsof racio-
nalista francès, que defensà 
com Descartes (i en contra 
de Locke) l’existència 
d’idees innates.

L’experiència sensible (in-
terna o externa) és l’única 
font de coneixement. La 
correspondència entre 
impressió i idea és el criteri 
de significat. Una idea que 
no tingui el seu origen en 
una impressió no signifi-
ca res, no és ni veritable 
ni falsa, és una paraula 
mancada de sentit. Així, 
‘substància’ i ‘essència’ són 
paraules imprecises, sense 
sentit o significat, ja que el 
sentit d’un mot deriva de 
l’experiència que podem 
tenir sobre allò que aquest 
mot designa. 

La pregunta clau per iniciar 
la crítica a les idees metafí-
siques és, però, «de quina 

percepcions fortes, i que no podem pensar mai en cap cosa 
que no hàgim vist fora de nosaltres o sentit en les nostres 
ments. Aquesta proposició sembla equivalent a aquella que 
tant d’esforç li va costar d’establir al senyor Locke: que no 
hi ha idees innates. Només cal observar, com una inexac-
titud d’aquest famós filòsof, el fet de comprendre totes les 
nostres percepcions sota el terme d’idea; i en aquest sentit és 
fals que no tinguem idees innates, ja que és evident que les 
nostres percepcions més fortes, o impressions, són innates; i 
que l’afecció natural, l’amor a la virtut, el ressentiment i tota 
la resta de passions sorgeixen immediatament de la natura-
lesa. Estic convençut que qualsevol que considerés la qües-
tió sota aquest punt de vista seria capaç de reconciliar totes 
les parts. El pare Malebranche es trobaria en un compromís 
per assenyalar un pensament de la ment que no representés 
alguna cosa sentida prèviament, bé sigui internament o per 
mitjà dels sentits externs; i es veuria obligat a admetre que, 
encara que puguem compondre, barrejar, augmentar i dismi-
nuir les nostres idees, totes es deriven d’aquestes fonts. El 
senyor Locke, d’altra banda, reconeixeria fàcilment que totes 
les nostres passions són un gènere dels instints naturals i no 
deriven de la constitució original de la ment humana.

[§ 7] Crítica a la metafísica

El nostre autor pensa «que cap descobriment no podria ha-
ver-se fet amb més facilitat per decidir totes les controvèrsies 
relatives a les idees que el següent: les impressions són sem-
pre les que les precedeixen i tota idea amb què es basteix la 
imaginació fa primer la seva aparició en una impressió prece-
dent. Aquestes darreres percepcions són tan clares i evidents 
que no admeten controvèrsia, si bé moltes de les nostres 
idees són tan fosques que és quasi impossible —fins i tot per a 
la ment que les forma— de dir-ne exactament la naturalesa i la 
composició». D’acord amb això, quan una idea és ambigua, 
el nostre autor apel·la sempre a la impressió, que ha de tor-
nar-la clara i precisa. I quan sospita que un terme filosòfic no 
té cap idea annexa a ell (cosa molt freqüent), pregunta sem-
pre: de quina impressió deriva aquesta idea? I en cas de no 
poder-se adduir cap impressió, conclou que el terme és del 
tot irrellevant. Així és com examina les idees de substància 
i essència, i fóra desitjable que aquest mètode rigorós fos més 
practicat en tots els debats filosòfics.
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[§ 8] Anàlisi de la relació de causalitat

És evident que tots els raonaments referents a qüestions de fet 
estan basats en la relació de causa i efecte, i que no podem 
mai inferir l’existència d’un objecte a partir d’un altre, llevat 
que estiguin connectats entre si mediatament o immediata-
ment. Així, doncs, per entendre aquests raonaments hem 
d’estar perfectament familiaritzats amb la idea de causa; per 
això, hem de cercar al nostre entorn per trobar alguna cosa 
que en sigui causa d’una altra.

[§ 9] L’exemple de les boles de billar

Heus aquí una bola de billar quieta sobre la taula, i una altra 
que es mou ràpidament cap a la primera bola. Ambdues to-
pen i la bola que anteriorment estava en repòs es posa ara en 
moviment Aquest és un exemple tan perfecte de la relació de 
causa i efecte com qualsevol altre que puguem conèixer, sigui 
per la sensació, sigui per la reflexió. Però examinem-lo: és 
obvi que totes dues boles van entrar en contacte abans que 
fos comunicat el moviment i que no hi ha hagut cap interval 
entre la topada i el moviment. La contigüitat en el temps i en 
el lloc és, per tant, una circumstància per a l’operació de totes 
les causes. També és evident que el moviment que en fou la 
causa és anterior al moviment que en fou l’efecte. La prioritat 
en el temps és, per tant, una altra circumstància exigible a 
tota causa. Però això no ho és tot. Provem amb altres boles 
del mateix material i que estiguin en una situació semblant: 
hi trobem sempre que l’impuls d’una bola produeix indefec-
tiblement el moviment d’una altra. Heus aquí, per tant, una 
tercera circumstància: una conjunció constant entre la causa 
i l’efecte. Tot objecte semblant a la causa produeix sempre 
algun objecte similar a l’efecte. Més enllà d’aquestes circums-
tàncies de contigüitat, prioritat i conjunció constant, res més 
no puc descobrir en aquesta causa. La primera bola en mo-
viment toca la segona, i immediatament la segona es posa 
en moviment; i quan provo l’experiment amb boles iguals 
o semblants, en circumstàncies iguals o semblants, trobo que 
el moviment i el contacte d’una bola segueix sempre el movi-
ment de l’altra. Per més voltes que hi faci, a aquesta qüestió, 
i per més que l’examini, no puc trobar-hi res més.

[§ 10] Aquest és el cas en què tant la causa com l’efecte estan 
presents als sentits. Vegem ara en què es fonamenta la nos-
tra inferència quan concloem a partir de l’una que l’altre ha 

impressió deriva aquesta 
idea?». 

Les qüestions de fet (enun-
ciats de la vida diària, veri-
tats a posteriori, merament 
probables) són un dels dos 
tipus de proposicions amb 
sentit que hi ha. L’altre tipus 
són les relacions d’idees (ve-
ritats lògiques o matemàti-
ques, a priori, universals i 
necessàries).

Els raonaments o inferèn-
cies causals juguen un gran 
paper en la vida quotidiana, 
ja que constantment estem 
suposant que, en el futur, 
passaran certes coses. I això 
és així perquè pensem que 
hi ha coses que són la causa 
d’unes altres.

Hume sotmet a examen la 
idea de causa, que es pot 
entendre com «sempre 
que ocorre A, ocorre B». 
Aquesta idea suposa: a) 
l’existència d’un fenomen 
A, que anomenem causa, 
i la d’un altre B, que ano-
menem efecte; b) que A és 
anterior a B en el temps; c) 
que A i B són contigus en 
l’espai i el temps, i d) que hi 
ha una connexió necessària 
entre A i B. Hume admet 
a) o existència de dos 
fets; b) o successió, i c) o 
contigüitat; però rebutja 
d) o connexió necessària. 
Per Hume, la connexió 
necessària no és més que un 
impuls psicològic a creure, 
incitats per la repetició i el 
costum, que, en el futur, tot 
allò que s’assembli al que 
anomenem causa tindrà un 
resultat semblant a allò que 
anomenem efecte.
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existit o existirà. Suposem que veig una bola que es mou en 
línia recta envers una altra; concloc, tot seguit, que toparan i 
que la segona es posarà en moviment. Aquesta és la inferència 
de la causa a l’efecte —i d’aquest tipus són tots els nostres 
raonaments en el comportament de la vida—; en això es 
basa tota la nostra creença històrica; i d’aquí se’n deriva tota 
la filosofia —amb les úniques excepcions de la geometria i 
l’aritmètica. Si podem explicar aquesta inferència a partir de 
la topada d’ambdues boles, podem donar compte d’aquesta 
operació de la ment en tots els casos.

[§ 11] Si un home, per exemple Adam, hagués estat creat amb 
l’enteniment vigorós, però sense gens ni mica d’experiència, 
mai no hauria pogut inferir el moviment de la segona bola a 
partir del moviment i de l’impuls de la primera. No hi ha res 
que la raó vegi en la causa que sigui capaç de fer-ne inferir 
l’efecte. Tal inferència, si fos possible, equivaldria a una de-
mostració, en ser fonamentada simplement en la compara-
ció d’idees. Però cap inferència de la causa a l’efecte no pot 
valer com a demostració, i de tot això hi ha aquesta prova 
evident: la ment pot concebre sempre que un efecte es deri-
va d’una causa, i que tot esdeveniment deriva d’un altre; tot 
allò que concebem és possible, almenys en un sentit metafísic; 
però on sigui que tingui lloc una demostració, el contrari és 
impossible i implica una contradicció. No hi ha, doncs, cap 
demostració per a la conjunció de causa i efecte. Aquest és un 
principi admès generalment per tots els filòsofs. 

[§ 12] Així, doncs, hauria estat necessari que Adam (en el 
cas de no haver estat inspirat) hagués tingut experiència de 
l’efecte que es deriva de l’impuls d’una d’aquestes boles. 
Hauria d’haver vist, en diversos moments, que tan bon punt 
una de les boles topava amb l’altra, sempre es movia la se-
gona. Si ho hagués vist les vegades suficients, sempre que 
veiés moure’s una bola envers l’altra, hauria conclòs, indefec-
tiblement, que la segona també es mouria. El seu enteniment 
s’anticiparia a la seva visió, i n’arribaria a la conclusió d’acord 
amb la seva experiència passada. 

[§ 13] D’això se’n desprèn que tots els raonaments referents 
a la causa i l’efecte es basen en l’experiència, i que tots els 
raonaments que es dedueixen de l’experiència es basen en 
el supòsit que el curs de la natura continuarà essent uniforme-

Les proposicions de les 
matemàtiques no tracten de 
qüestions de fet, tracten de 
relacions d’idees. Són cièn-
cies deductives o demostra-
tives, necessàries.

La causalitat no és cap 
exigència derivada de 
l’experiència, és només 
una creença. Són els 
mecanismes psicològics 
(contigüitat, anterioritat 
en el temps i conjunció 
constant) i la força de 
l’hàbit o costum els que 
fonamenten una experièn-
cia que no té mai un caire 
necessari. Adam, el primer 
home segons la Bíblia, amb 
raó però sense experiència, 
podria demostrar el teo-
rema de Pitàgores (relació 
d’idees), però no podria 
demostrar que el foc crema 
(qüestió de fet).

Per Hume, la causalitat 
té bases psicològiques i 
pragmàtiques (ajuden a 
conduir-nos per la vida), 
però no lògiques.

Els raonaments sobre 
causalitat es basen en 
l’anomenat principi de la 
uniformitat de la naturalesa. 
És a dir, en la creença que 
ens fa admetre que la natu-
ralesa es comporta d’una 
manera constant, de manera 
que el que veiem que ha 
passat fins ara creiem que 
també passarà en el futur. 
Hume coincideix amb la 
«Regla II» del raonament 
filosòfic de Newton «als 
mateixos efectes naturals 
hem d’assignar-los, en la 
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mesura del possible, les 
mateixes causes».

El principi de la uniformi-
tat de la naturalesa és la 
projecció en el temps futur 
del principi de causalitat i 
ambdós són indemostra-
bles. Quan creiem que la 
inducció que ha valgut fins 
ara també ha de valer en el 
futur, fem un raonament 
circular. Afirmar que la 
naturalesa és uniforme 
només es basa en la creença 
que la naturalesa és uni-
forme, però la justificació 
del principi no és altra que 
la següent: creure que la 
naturalesa és uniforme es 
fonamenta en la creença 
que el que ha succeït fins 
ara també succeirà en el 
futur, perquè la natura-
lesa és uniforme. Aquest 
pressupòsit de la ciència, 
que l’Univers obeeix lleis 
estables, resulta, per tant, 
indemostrable. Però és de 
caràcter heurístic (és a dir, 
ajuda en la recerca de la 
veritat) ja que la ciència 
també avança amb creences 
semblants.

El costum és una tendència 
o propensió de la ment que 
ens porta a associar dues 
idees per una relació de ne-
cessitat sota la influència de 
la mera conjunció constant 
de les impressions corres-
ponents. El costum psico-
lògic, que expressa la força 
de la repetició constant, ens 
porta a esperar que en el 
futur passi el mateix.

ment el mateix. Concloem que causes semblants, en circums-
tàncies semblants, produeixen sempre efectes semblants. Ara 
val la pena de detenir-se a considerar què és allò que ens de-
termina a concloure una conseqüència tan important.

[§ 14] Els esdeveniments futurs no es poden demostrar

És evident que Adam, amb tota la seva ciència, mai no hauria 
estat capaç de demostrar que el curs de la naturalesa ha de 
continuar essent el mateix d’una manera uniforme i que el fu-
tur ha d’estar d’acord amb el passat. Allò que és possible no 
es pot demostrar mai que sigui fals: és possible que els curs 
de la naturalesa pugui canviar, ja que podem concebre aquest 
canvi. Encara aniré més lluny i afirmaré que Adam no podria 
tampoc demostrar mitjançant cap argument probable que el 
futur hagi d’estar d’acord amb el passat. Tots els arguments 
probables estan muntats sobre el supòsit que es dóna aquesta 
conformitat entre el futur i el passat; així, doncs, mai no po-
drem provar-la. Aquesta conformitat és una qüestió de fet, i si 
cal que sigui provada, no admetrà cap prova que no es basi 
en l’experiència. Però aquesta experiència, quan es basa en el 
passat, no pot ser cap prova de res per al futur, si no és que 
admetem el supòsit que hi ha una semblança entre ells —pas-
sat i futur. Aquest és, per tant, un punt que no pot admetre 
cap prova, en absolut, i que assegurem sense cap prova.

[§ 15] La força del costum 

Estem determinats, només pel costum, a suposar el futur 
d’acord amb el passat. Quan veig una bola de billar que es 
mou cap a l’altra, la meva ment és moguda de manera im-
mediata per l’hàbit vers l’efecte acostumat i anticipa la meva 
visió en concebre la segona bola en moviment. No hi ha res 
en aquests objectes, considerats en abstracte i de manera 
independent de l’experiència, que em porti a una conclusió 
semblant; i, fins i tot després d’haver tingut l’experiència de 
molts efectes repetits d’aquest tipus, no hi ha cap argument 
que ens determini a suposar que l’efecte estarà d’acord amb 
l’experiència passada. Les forces mitjançant les quals operen 
els cossos són totalment desconegudes. Nosaltres en perce-
bem només les seves qualitats sensibles. I, quina raó tenim 
per pensar que les mateixes forces hagin d’estar connectades 
amb les mateixes qualitats sensibles?
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[§ 16] Així, doncs, no és la raó la guia de la vida, sinó el cos-
tum. Només ell determina la ment, en tots els casos, a suposar 
que el futur estarà d’acord amb el passat. Per més fàcil que 
pugui semblar aquest pas, la raó no podria dur-lo a terme ni 
per tota l’eternitat.

      

[§ 17] Anàlisi de la creença

Aquest és un descobriment molt curiós, però ens porta cap a 
uns altres que ho són més encara. Quan veig una bola de billar 
que es mou envers l’altra, la meva ment és moguda d’una ma-
nera immediata, per l’hàbit, a l’efecte acostumat, i anticipa la 
visió en concebre la segona bola en moviment. Però, això és tot? 
No faig més que concebre el moviment de la segona bola? Segu-
rament no. També crec que es mourà. Què és aleshores aquesta 
creença? I en què difereix de la concepció de qualsevol cosa? 
Heus aquí una qüestió nova impensada pels filòsofs. 

[§ 18] Quan una demostració em convenç d’una proposició, 
no solament me la fa concebre, sinó que també em fa saber 
que és impossible concebre’n una de contrària. Allò que és 
fals per demostració implica una contradicció; i allò que im-
plica una contradicció no pot ser concebut. Però pel que fa 
a una qüestió de fet, per més rigorosa que ens pugui semblar 
la prova, a partir de l’experiència puc sempre concebre el 
contrari, tot i que no sempre ho pugui creure. Així, doncs, la 
creença estableix una diferència entre la concepció a la qual 
assentim i aquella altra a la qual no assentim. 

[§ 19] Per donar compte d’això, només hi ha dues hipòtesis. 
Es pot dir que la creença afegeix alguna idea nova a aquelles 
que podem concebre sense aportar-hi el nostre assentiment. 
Però, aquesta hipòtesi és falsa. Primerament, perquè cap idea 
no pot ser produïda. Quan simplement concebem un objec-
te, el concebem en totes les seves parts. El concebem com 
si pogués existir, per més que no creguem que existeixi. La 
nostra creença en ell no ens descobrirà noves qualitats. Po-
dem dibuixar l’objecte sencer en la nostra imaginació, sense 
creure-hi. Podem situar-lo de qualsevol manera davant dels 
nostres ulls, en totes les circumstàncies de temps i de lloc. 
Aquest és el veritable objecte concebut tal com podria exis-
tir; i quan hi creiem no podem fer-hi res més. 

Per Hume, la raó no guia la 
vida (ens guiem pel costum 
i l’experiència). Com diu 
al Tractat: «La raó és i 
ha de ser només l’esclava 
de les passions, i no pot 
aspirar a un altre ofici que 
servir-les i obeir-les». La 
raó és «un instint merave-
llós i inintel·ligible» que 
«neix de l’observació i de 
l’experiència passades» i 
només s’ocupa de la recerca 
de la veritat, «mai no pot 
ser el motiu d’una acció de 
la voluntat».

Una creença és una idea viva 
relacionada o associada a 
una impressió present. La 
creença no és només una 
idea, ni una impressió, sinó 
el resultat d’ambdues; el 
resultat de la vivacitat que li 
dóna a la idea la presència 
d’una impressió. «La idea 
d’un objecte forma part 
essencial de la creença en 
ell, però no constitueix 
tota la creença», diu Hume 
al Tractat. El sentiment 
de tenir una creença, de 
creure en alguna cosa, 
només es dóna quan hi ha 
una impressió, una idea 
per aquesta impressió i una 
relació entre ambdues.

La creença no afegeix cap 
nova idea a la idea creguda.
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[§ 20] En segon lloc, la ment té la facultat d’unir totes aquelles 
idees que no són contradictòries; així, doncs, si la creença 
consistís en una idea que afegíssim a la simple concepció, 
estaria en poder de l’home —mitjançant l’afegitó d’aquesta 
idea a la concepció— el fet de creure qualsevol cosa que ell 
pogués concebre.

[§ 21] Atès que la creença implica una concepció —i és, 
però, alguna cosa més— i atès que no afegeix cap idea nova 
a la concepció, se’n deriva que és una manera diferent de 
concebre l’objecte, alguna cosa distingible pel sentiment, 
i que no depèn de la nostra voluntat com en depenen to-
tes les nostres idees. La meva ment discorre per hàbit des 
de l’objecte visible d’una bola que es mou envers l’altra fins 
a l’efecte acostumat del moviment de la segona bola. No sola-
ment concep aquest moviment, sinó que en la seva concepció 
sent alguna cosa diferent d’una mera ficció de la imaginació. 
La presència d’aquest objecte visible i la conjunció constant 
d’aquest efecte particular fan que aquesta idea sigui diferent, 
per al sentiment, d’aquelles idees vagues que arriben a la 
ment sense cap introducció. Aquesta conclusió sembla una 
mica sorprenent, però hi hem arribat seguint una cadena de 
proposicions que no admeten cap dubte. Per tal de facilitar 
la memòria del lector, les resumiré breument. Cap qüestió de 
fet no pot ser provada si no ho és a partir de la seva causa 
o del seu efecte. De res no pot saber-se que és la causa d’una 
altra cosa si no és per l’experiència. No podem adduir cap 
raó per estendre al futur la nostra experiència del passat, 
però estem del tot determinats pel costum quan concebem 
que un efecte es deriva de la seva causa usual. Creiem tam-
bé, però, que se segueix un efecte de la mateixa manera que 
el concebem. Aquesta creença no afegeix cap idea nova a la 
concepció, només en varia la manera de concebre’l, imposant 
una diferència al sentiment. Així, doncs, la creença sorgeix 
en totes les qüestions de fet només del costum i és una idea 
concebuda d’una manera peculiar.

[§ 22] El nostre autor procedeix a explicar aquesta manera 
o sentiment, que fa de la creença alguna cosa diferent d’una 
vaga concepció. Sembla estar convençut que és impossible 
descriure amb paraules aquest sentiment del qual cadascú 
és conscient en el fons del seu cor. De vegades l’anomena 
una concepció més forta, de vegades més vivaç, més vívida, 
més ferma o més intensa. I certament, qualsevol nom que 
li puguem assignar a aquest sentiment que constitueix la 

L’ésser humà en anar a 
descobrir quelcom a la 
naturalesa, no troba res 
que sigui ‘vertader en si’, 
desproveït del tint humà. 
L’home, apunta Nietzsche 
recordant la màxima de 
Protàgores d’Àbdera 
(485-411 aC), és la mida 
de totes les coses. L’error 
radica en creure’s que està 
davant de les coses sense 
cap filtre —com és el propi 
llenguatge farcit de me-
tàfores que enterboleixen 
‘la mirada’–, i considerar 
que té a l’abast conèixer els 
objectes purs.

L’oblit de tot això –d’aquest 
gran invent de la ‘veritat’– és 
el que atorga a l’ésser humà 
«una certa pau, seguretat 
i coherència». Però fora 
d’aquesta còmoda creença,  
l’individu solament trobaria 
confusió (se li hauria acabat 
l’autoconsciència, entenent-
la com autoconeixement, 
perquè tot el castell 
conceptual se n’hauria anat 
en orris).

Que la tasca del coneixe-
ment és una ‘creació’ 
humana li resulta obvi a 
Nietzsche tan aviat com la 
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La definició tradicional 
de coneixement o saber és 
creença justificada i verita-
ble. La creença és, doncs, 
un element definitori del 
coneixement. Per Hume, 
el coneixement és un 
pensament (lògic i coherent 
com el matemàtic) amb un 
sentiment de convicció o fe 
en la veritat.

L’empirisme de Hume és 
psicologista i pragmàtic. 
La creença que analitza 
en aquests paràgrafs és un 
fenomen psicològic. Tota 
l’experiència es fona-
menta en la memòria i en 
l’associació d’idees.

Hume resumeix una de les 
tesis fonamentals de la seva 
teoria del coneixement. 
L’experiència és l’única font 
de coneixement; allò que 
va succeir en el passat no 
tenim cap raó lògica per 
pensar que necessàriament 
tornarà a succeir en el futur; 
la causalitat és només una 
creença o convicció interna, 
de base merament psicolò-
gica (no racional), que es 
fonamenta en el costum o 
hàbit que ha quedat fixat a 
la nostra ment.

Hume dóna aquesta defini-
ció de creença en el Tractat: 
«Idea vivaç relacionada o 
associada a una impressió 
present». Una creença és un 
sentiment intens i esponta-
ni, és una manera diferent 
de concebre l’objecte 
originada pel costum. La 
creença neix d’experiències 
de la vida real, no és una 
ficció.
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creença, el nostre autor pensa que és evident que exerceix 
un efecte més vigorós sobre la ment que no pas la ficció i la 
mera concepció. I ho prova per la influència de l’esmentat 
sentiment sobre les passions i sobre la imaginació, que es 
mouen només per la veritat o per allò que prenen com a tal. 
La poesia, amb tot el seu art, mai no pot causar una passió 
semblant a l’experimentada en la vida real. Mostra una defi-
ciència en la concepció original dels seus objectes, els quals 
mai no sent de la mateixa manera que aquells que regeixen la 
nostra creença i la nostra opinió.

[§ 23] Origen del sentiment de creença

El nostre autor —en presumir d’haver provat suficientment 
que les nostres idees, a què assentim, són diferents per al 
sentiment de les altres, i que aquest sentiment és més ferm 
i més vivaç que la nostra concepció comuna— s’esforça, a 
continuació, per explicar la causa d’aquest sentiment vivaç, 
mit-jançant una analogia amb la resta d’actes de la ment. El 
seu raonament sembla curiós, però difícilment podria resul-
tar intel·ligible, o almenys probable, per al lector sense l’ajuda 
d’una llarga digressió, la qual cosa excediria els límits que jo 
mateix m’he prescrit.

[§ 24] De manera semblant, he deixat de banda molts argu-
ments que l’autor addueix per tal de provar que la creença 
consisteix merament en un sentiment peculiar. En faré es-
ment només d’un: la nostra experiència passada no és sem-
pre uniforme. De vegades, se segueix un efecte d’una causa, 
i de vegades, un altre; en aquest cas sempre creiem que es 
produirà allò que és més comú. Veig una bola de billar que 
es mou en direcció a una altra; no puc distingir si es mou gi-
rant sobre el seu eix, o si fou impulsada per lliscar rasant per 
sobre la taula. En el primer cas, sé que no es pararà després 
de la topada; en el segon, sé que pot parar-s’hi. El primer cas 
és el més comú i, per això, em disposo a comptar amb aquest 
efecte. Però també concebo l’altre efecte com a possible i com 
a connectat amb la causa; si una concepció no fos diferent de 
l’altra en el sentiment, no hi hauria cap diferència entre elles.

       

[§ 25] La causalitat en els actes de la ment

En tot aquest raonament ens hem confiat en la relació cau-
sa i efecte tal com es descobreix en els moviments i opera- 
cions de la matèria. Però un raonament idèntic és extensiu 

El terme sentiment té, tant 
en anglès com en català, 
una certa ambigüitat que 
apareix en aquest paràgraf: 
sentiment com a sensació i 
sentiment com a emoció.

Hume dedica nou pàgines 
del Tractat («Llibre I, part 
III, secció VIII») a analitzar 
les causes de la creença.

La mateixa argumentació 
que havia utilitzat per cri-
ticar la relació de causalitat 
en els canvis de les coses 
es pot aplicar als actes de 
la ment. La crítica que fa 
Hume del mal ús de la raó 
va influir en el pensament 
de Kant, despertant-lo del 
seu «somni dogmàtic».
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a les operacions de la ment. Si considerem la influència de 
la voluntat en el moviment del nostre cos o en el govern de 
la nostra ment, pot afirmar-se amb seguretat que mai no po-
dríem predir-ne l’efecte sense l’experiència, en partir me-
rament de la consideració de la causa. I, fins i tot després 
d’haver tingut l’experiència d’aquests efectes, és només el 
costum, no la raó, el que ens determina a fer un cànon dels 
nostres judicis futurs. Quan la causa és present, la ment 
—per hàbit— passa de seguida a la concepció i a la creença 
de l’efecte acostumat. Aquesta creença és alguna cosa dife-
rent de la concepció. Amb tot, no hi afegeix cap idea nova, 
només fa que sigui sentida d’una manera diferent i la torna 
més forta i vívida.

[§ 26] Després d’haver esbrinat aquest extrem material refe-
rent a la naturalesa de la inferència per la causa i l’efecte, el 
nostre autor torna enrere i examina, una altra vegada, la idea 
d’aquesta relació. En la consideració del moviment que una 
bola comunica a l’altra, no podríem trobar-hi res més que la 
contigüitat, la prioritat en la causa i la conjunció constant. 
Però juntament amb aquestes circumstàncies se suposa co-
munament que hi ha una connexió necessària entre la causa 
i l’efecte, i que la causa posseeix alguna cosa que anomenem 
poder, força o energia. La qüestió és: quina és la idea annexa 
a aquests termes? Si totes les nostres idees o pensaments 
es deriven de les nostres impressions, aquest poder s’ha 
de manifestar o bé davant dels nostres sentits o bé davant del 
nostre sentiment intern. Però qualsevol poder es manifesta 
tan escassament davant dels nostres sentits en les operacions 
de la matèria, que els cartesians no han tingut cap escrúpol 
a afirmar que la matèria està totalment desproveïda d’energia, 
i que totes les seves operacions són exercides merament per 
l’energia de l’Ésser suprem. Però fins i tot si és així, sorgeix 
de bell nou la qüestió: quina idea tenim de l’energia o del po-
der, fins i tot en l’Ésser suprem? Totes les nostres idees sobre 
una deïtat (d’acord amb aquells que neguen les idees innates) 
no són res més que una composició de les idees que adqui-
rim en reflexionar sobre les operacions de les nostres pròpies 
ments. Ara bé, les nostres ments no ens ofereixen pas més la 
noció d’una energia de la que ens brinda la matèria. Si volem 
considerar la nostra voluntat o volició a priori i fem abstrac-
ció de l’experiència, mai no serem capaços d’inferir-ne cap 
efecte. I si recorrem a l’ajuda de l’experiència, aquesta expe-
riència només ens mostrarà objectes contigus, successius,  
i en conjunció constant. En resum, doncs: o bé no tenim en 
absolut cap idea de força i d’energia —i aquests mots són 

La idea de poder, força 
o energia per explicar 
la connexió necessària 
que suposa el principi de 
causalitat no té el seu origen 
en l’experiència (que només 
observa prioritat temporal, 
contigüitat en el temps 
i en l’espai, i conjunció 
constant) i, per tant, no és 
una autèntica idea.

Hume critica la idea meta-
física de Déu fent referència 
a l’ocasionalisme de Male-
branche i d’altres autors 
que sostenien que tots els 
fets i coses eren causades 
només per Déu i no per 
altres fets i coses. Conside-
raven que ni l’esperit pot 
actuar sobre la matèria ni a 
l’inrevés. És Déu qui fa que 
es produeixin els fenòmens 
físics ‘amb ocasió’ de la 
producció d’idees en 
la ment o l’esperit.  

Una filosofia escèptica 
és aquella que dubta de 
l’existència de determinades 
realitats, o sobre les possibi-
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irrellevants—, o bé no poden significar cap altra cosa que 
aquesta determinació del pensament adquirida per hàbit en 
passar de la causa al seu efecte usual. Però tothom qui vulgui 
entendre a fons aquesta qüestió haurà de consultar l’autor. 
Em dono per satisfet si les persones instruïdes s’adonen que 
hi ha una certa dificultat en aquest cas, i que qualsevol que la 
resolgui hi haurà de dir alguna cosa de molt nova i extraor-
dinària; tan nova com la mateixa dificultat.

       

[§ 27] Escepticisme

De tot allò que s’ha dit, el lector percebrà fàcilment que la 
filosofia inclosa en aquest llibre és molt escèptica, i tendeix 
a donar-nos una noció de les imperfeccions i els límits es-
trets de l’enteniment humà. Gairebé tot raonament humà es 
redueix aquí a l’experiència, i la creença que l’acompanya 
s’explica només per un sentiment peculiar o una concepció 
vivaç produïda per l’hàbit. Però això no ho és tot: quan creiem 
en una cosa qualsevol d’existència externa, o suposem que 
un objecte existeix un moment després d’haver-lo percebut, 
aquesta creença no és res més que un sentiment del mateix 
tipus. El nostre autor insisteix en altres —i variats— tòpics, i 
conclou, resumint, que assentim a les nostres facultats i em-
prem la nostra raó només perquè no ens en podem estar. La 
filosofia ens convertiria totalment en escèptics pirrònics si la 
naturalesa no fos massa forta per impedir-nos-ho.

      

[§ 28] Crítica del jo

Acabaré les disquisicions d’aquest autor tot comentant dues 
opinions que sembla que li són peculiars, com ho són la ma-
joria de les seves opinions. Afirma que l’ànima, en la mesura 
que podem concebre-la, no és altra cosa que un sistema de 
percepcions diferents —com ara les de calor i fred, amor i odi, 
pensaments i sensacions—, totes elles reunides, però manca-
des de simplicitat o identitat perfecta. Descartes defensava 
que el pensament era l’essència de la ment; no aquest o aquell 
pensament, sinó el pensament en general. Això sembla que és 
del tot inintel·ligible, ja que tot allò que existeix és particular, 
i així ho han de ser també les nostres percepcions particulars 
que formen la ment. Recalco que formen la ment, no que hi 
pertanyin. La ment no és una substància en la qual siguin in-
herents les percepcions. Aquesta noció és tan inintel·ligible 
com la noció cartesiana que el pensament, o la percepció en 
general, és l’essència de la ment. No tenim idea de cap tipus 
de substància, perquè només tenim idees d’allò que es deriva 

litats del seu coneixement, 
o sobre les possibilitats 
de justificar racionalment 
aquestes existències i co-
neixements. L’escepticisme 
de Hume està originat per 
la impossibilitat de trobar 
un fonament racional a les 
experiències i creences i, 
per tant, no hi ha cap base 
racional per explicar el fet 
del coneixement. Tanma-
teix, Hume s’allunya de 
l’escepticisme radical en 
observar que la naturalesa 
proporciona alguns indicis 
a través dels sentits. El 
seu és un escepticisme 
constructiu.

Pirró d’Elis (360-270 aC)  
fou un filòsof grec, escèptic 
radical, que creia impossi-
ble tenir qualsevol mena de 
certesa.        

Hume critica fonamental-
ment la idea de Descartes 
del jo com a substància de 
la qual «sabem amb certesa 
la seva perfecta identitat i 
simplicitat». Si hi ha d’haver 
una impressió que doni ori-
gen a cada idea real, llavors 
«el jo o la identitat personal 
no és cap impressió sinó 
allò a què se suposa que les 
nostres distintes impres- 
sions i idees fan referència». 
Si hi ha alguna impressió 
que origini la idea de jo, 
hauria de ser, com escriu 
al Tractat, «invariablement 
idèntica durant tota la nos-
tra vida, ja que se suposa 
que el jo existeix d’aquesta 
manera. No existeix, però, 
cap impressió que sigui 
constant i invariable». Així, 
la idea del jo no sorgeix de 
cap impressió i, per tant, 
«aquesta idea no existeix».
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d’alguna impressió, i no tenim cap impressió de cap substàn-
cia —ja sigui material o espiritual. No coneixem res més que 
qualitats i percepcions particulars. Pel que fa a la idea de cos, 
un préssec, per exemple, és tan sols la idea d’un gust particu-
lar, d’un color, d’una figura, d’una mida, d’una consistència, 
etc. Així, doncs, la nostra idea de qualsevol ment és només la 
idea de percepcions particulars sense noció de cap cosa que 
pugui anomenar-se substància, simple o composta.

      

[§ 29] El problema de la geometria

El segon principi que em proposo comentar es refereix a la 
geometria. Després d’haver negat la infinita divisibilitat de 
l’extensió, l’autor es veu obligat a refutar els arguments ma-
temàtics que s’han adduït a favor seu; i aquests són els únics 
de pes, certament. Duu a terme tal refutació tot negant que la 
geometria sigui una ciència suficientment exacta per adme-
tre conclusions tan subtils com les relatives a la divisibilitat 
infinita. Els seus arguments es poden explicar de la mane-
ra següent: tota la geometria rau en les nocions d’igualtat i 
desigualtat; i, per tant, segons que posseïm o no un cànon 
exacte d’aquesta relació, la mateixa ciència n’admetrà o no 
l’exactitud. Ara bé, existeix un cànon exacte de la igualtat si 
suposem que la quantitat està composta de punts indivisi-
bles. Dues línies són iguals quan el nombre de punts que les 
componen ho són; i quan cada punt de l’una es correspon 
amb un punt de l’altra. Però per més que aquest cànon si-
gui exacte, és inútil; perquè mai no podrem calcular el nom-
bre de punts d’una línia. A més, això es basa en el supòsit 
de la divisibilitat finita i, per tant, mai no podrà proporcio-
nar una conclusió en contra seva. Si rebutgem aquest cànon 
d’igualtat, no en disposem de cap altre que tingui la més lleu 
pretensió d’exactitud. En trobo dos d’usats comunament. 
Es diu, per exemple, que dues línies que superen una iar-
da són iguals quan contenen una quantitat inferior —per 
exemple, una polzada— un nombre igual de vegades. Però 
aquest raonament és un cercle viciós, perquè se suposa que la 
quantitat anomenada polzada és igual en ambdues línies. La 
qüestió continua essent la mateixa: per quin cànon ens guiem 
quan diem que són iguals? O en altres paraules, què volem 
dir quan afirmem que són iguals? Si prenem quantitats més 
petites, continuem també fins a l’infinit; per tant, aquest no 
pot ser el cànon d’igualtat. La majoria de filòsofs, quan se’ls 
pregunta què volen dir amb igualtat, responen que la paraula 
no admet definició, i que n’hi ha prou amb col·locar davant 
nostre dos cossos iguals, com dos diàmetres d’un cercle, 

El problema de la geometria 
és el seu caràcter de ciència 
formal o bé empírica. 
La geometria sembla 
tractar de qüestions de fet,  
d’aparences. Hume en el 
Tractat diu que la geometria 
és l’art «pel qual establim 
les proporcions entre les 
figures». «La raó per la 
qual considero imperfecta 
la geometria és que els seus 
principis originals i fona-
mentals deriven merament 
de les aparences, i potser 
es pot suposar que sempre 
tindrà aquest defecte i 
que això la impossibilitarà 
tenir més exactitud.» La 
geometria no seria una 
ciència totalment exacta 
perquè els materials amb els 
quals treballa ens els donen 
els sentits i aquests sentits 
no poden fonamentar una 
ciència exacta. En la seva 
obra Investigació sobre 
l’enteniment humà, Hume 
canvia d’opinió i considera 
la geometria dins de l’àmbit 
de les relacions d’idees i, 
per tant, es tractaria d’una 
ciència formal, exacta i 
certa.  
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per fer-nos entendre aquest terme. Ara bé, això és prendre 
l’aparença general dels objectes com a cànon d’aquesta pro-
porció i convertir la nostra imaginació i els nostres sentits en 
jutges inapel·lables. Però un cànon d’aquest tipus no admet 
cap exactitud, i no pot proporcionar mai una conclusió con-
trària a la imaginació i als sentits. Que la gent instruïda jutgi si 
aquesta qüestió és o no justa. Fóra certament desitjable que es 
trobés algun expedient per tal de reconciliar la filosofia amb 
el sentit comú, els quals, pel que fa a la qüestió de la divisibili-
tat infinita, han lliurat entre si les guerres més cruels.

      

[§ 30] Teoria de les passions

Volem procedir, ara, a donar compte del segon volum de 
l’esmentada obra: tracta de les passions. És més fàcil de com-
prendre que el primer, però conté opinions que en conjunt 
no són menys noves ni extraordinàries. L’autor comença per 
l’orgull i la humilitat. Observa que els objectes que exciten 
aquestes passions són molt nombrosos i aparentment molt 
diferents entre si. L’orgull, o estima pròpia, pot sorgir de les 
qualitats de la ment: el talent, el bon sentit, el coneixement, el 
coratge i la integritat; o bé de les qualitats del cos: la bellesa, 
la fortalesa, l’agilitat, el bon comportament, la lleugeresa en la 
dansa, en l’equitació o en l’esgrima...; o bé dels avantatges ex-
terns: el país, la família, els fills, els parents, les riqueses, les ca-
ses, els jardins, els cavalls, els gossos, la indumentària... Tot se-
guit, l’autor procedeix a buscar aquella circumstància comuna 
en la qual tots aquests objectes concorden i que és la causa 
que actuïn sobre les passions. La seva teoria s’estén també, de 
manera semblant, a l’amor, l’odi i la resta dels afectes, ja que 
aquestes qüestions, per més que siguin curioses, no podrien 
resultar entenedores sense un llarg discurs, les ometrem.

      

[§ 31] El problema de la llibertat

Potser agradi més al lector de ser informat d’allò que el nostre 
autor diu sobre el lliure albir. Els fonaments de la seva doctri-
na restaren fixats en tractar de la causa i l’efecte, tal com han 
estat considerats anteriorment. «Es reconeix universalment 
que les operacions dels cossos externs són necessàries; en la 
comunicació del seu moviment, en la seva atracció i cohesió 
mútues no hi ha el més petit tret d’indiferència o de llibertat. 
Així, doncs, tot el que hi fa referència està en peu d’igualtat 
amb la matèria, cal reconèixer-ho com a necessari. Per tal de 
saber si això és semblant a allò que s’esdevé en les accions 
de la ment, podem examinar la matèria i considerar en què es 

Hume considera absurda 
la doctrina geomètrica 
d’Aristòtil de la infinita 
divisibilitat de l’extensió.

Hume inclou les passions 
i les emocions entre les 
impressions, percepcions 
que entren en la ment amb 
gran força i vivacitat. Les 
passions són impressions 
de reflexió, no de sensació.

Aquí Hume distingeix en-
tre l’objecte i la causa de les 
passions.

El lliure albir és la llibertat 
de la voluntat humana. 
El determinisme (tota 
acció, tot efecte, té una 
causa necessària) negaria 
l’existència de llibertat en 
la naturalesa i en la voluntat 
humana. Hume redueix 
el determinisme físic a la 
conjunció constant (no 
necessària) d’objectes i a 
l’associació d’idees. Per la 
mateixa raó, en les accions 
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fonamenta la idea de necessitat en les seves operacions i per 
què concloem que un cos o una acció és la causa infal·lible 
d’un altre cos o acció.

[§ 32] «Ja s’ha observat que no hi ha un sol cas en el qual 
sigui susceptible de ser descoberta la connexió última en-
tre dos objectes, o bé pels nostres sentits o bé per la nostra 
raó, i que mai no podrem penetrar tan íntimament en l’essència 
i l’estructura dels cossos per percebre el principi en què es 
fonamenta la seva influència mútua. Només estem familiarit-
zats amb la seva unió constant, de la qual sorgeix la necessitat 
que determina la ment de passar d’un objecte al seu acompa-
nyant habitual i d’inferir l’existència de l’un a partir de l’altre. 
Heus aquí, doncs, dos casos particulars que considerem com 
a essencials per a la necessitat: la unió constant i la inferèn-
cia de la ment; i on sigui que els descobrim, hi haurem de 
reconèixer una necessitat.» Ara bé, no hi ha res més evident 
que la unió constant d’accions particulars amb motivacions 
particulars. Si totes les accions no estan unides constantment 
amb les seves pròpies motivacions, aquesta incertesa no és 
pas diferent de la que podem observar a diari en les accions 
de la matèria, on —per raó de la diversitat i incertesa de les 
causes— l’efecte és sovint variable i incert. Trenta grans d’opi 
mataran qualsevol home que no hi estigui acostumat, men-
tre que trenta grans de ruibarbre no sempre el purgaran. De 
manera semblant, la por a la mort farà sempre que l’home 
s’aparti vint passes del seu camí, mentre que no sempre li farà 
cometre una mala acció.

[§ 33] I així com es dóna freqüentment una conjunció cons-
tant entre les accions de la voluntat amb motius propis, així 
les inferències de les unes a les altres són sovint tan certes 
com qualsevol raonament respecte als cossos; i sempre hi ha 
una inferència proporcionada a la constància de la conjunció. 
En això es fonamenta la nostra creença en els testimonis, el 
crèdit que donem a la història, com també el tipus d’evidència 
moral i gairebé tot el capteniment de la vida.

(manifestacions de la volun-
tat humana) tampoc no hi 
ha connexions necessàries, 
sinó conjuncions constants. 
La voluntat no actua sotme-
sa a l’atzar, capritxosament, 
sinó que està sotmesa a 
causes naturals (desitjos, 
creences).

La solució que dóna Hume 
al problema del determi-
nisme i la llibertat és una 
conseqüència de la seva 
teoria del coneixement i 
combina l’existència d’un 
cert determinisme (no de 
connexions necessàries) i 
d’una certa llibertat pràctica 
(no metafísica o ontològica).  
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[§ 34] El nostre autor pretén que aquest raonament col·loqui 
la controvèrsia sota una nova llum mitjançant una nova defi-
nició de necessitat. I, amb tota certesa, els més zelosos advo-
cats del lliure albir hauran d’admetre aquesta unió i aquesta 
inferència pel que fa a les accions humanes. Només negaran 
que tota necessitat es redueixi a això. Però hauran de demos-
trar, aleshores, que tenim una idea d’alguna altra cosa referent 
a les accions de la matèria; això, d’acord amb el raonament 
precedent, és realment impossible.

      

[§ 35] L’associació d’idees

Al llarg de tot aquest llibre hi ha grans pretensions per acon-
seguir importants descobriments filosòfics; si alguna cosa, 
però, pot donar dret a l’autor a un nom tan gloriós com el 
d’inventor és l’ús que fa del principi de l’associació d’idees, 
que intervé en la major part de la seva filosofia. La nostra ima-
ginació té una gran autoritat sobre les nostres idees, i no hi 
ha idees que —essent diferents entre si— no pugui separar, 
unir o compondre en totes les variacions de la ficció. Però 
malgrat la força de la imaginació, hi ha un lligam o unió se-
creta entre certes idees particulars, i és la causa que la ment 
les uneixi amb més freqüència, tot fent que en aparèixer l’una 
s’introdueix l’altra. D’aquí sorgeix allò que anomenem el 
propòsit del discurs, d’aquí la connexió d’un escrit, i d’aquí 
l’enfilall o cadena de pensaments que un home manté de 
manera natural, fins i tot en el més vague somieig. Aquests 
principis d’associació es redueixen a tres: semblança, un 
quadre ens fa pensar naturalment en l’home que hi és pintat; 
contigüitat, quan es menciona Sant Denis, ens ve, natural-
ment, la idea de París, i causalitat, quan pensem en un fill 
acostumen a dirigir la nostra atenció vers el pare. Serà fàcil de 
concebre quines conseqüències tan importants per a la cièn-
cia de la naturalesa humana se’n seguiran si considerem que 
—pel que fa a la ment— són els únics vincles que reuneixen 
les parts de l’Univers, les unes amb les altres, o ens posen en 
connexió amb qualsevol persona o objecte exterior a nosal-
tres. Perquè, com que és només per mitjà del pensament que 
una cosa pot operar sobre les nostres passions, i com sigui 
que aquests principis són els únics lligams dels nostres pen-
saments, són realment per a nosaltres el ciment de l’Univers; i 
totes les operacions de la nostra ment necessiten dependre’n 
en gran mesura.

En el món de la nostra vida 
quotidiana, en el món de 
les qüestions de fet, no hi 
ha connexions necessàries 
sinó només conjuncions 
constants.

Per explicar l’origen de les 
idees complexes, Hume 
utilitza la teoria sobre 
l’associació d’idees. Igual 
que la teoria de la gravitació 
universal de Newton per-
met explicar com s’atrauen 
les coses, de la mateixa 
manera, els principis o les 
lleis de l’associació d’idees 
permeten explicar com les 
unitats de coneixement, 
que són les idees simples, 
s’atrauen entre si per causa 
«d’una força suau que les 
domina» i formen idees 
compostes.

L’associació d’idees no és 
casual, sinó que obeeix 
a tres principis o lleis 
merament psicològics 
però no lògics: semblança, 
contigüitat i causalitat.

Hume sosté una teoria del 
coneixement psicologista, 
ja que es fonamenta en 
els principis psicològics 
de l’associació d’idees, i 
fenomenista, perquè es basa 
en el fenomen o aparença i 
no en el concepte.
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David Hume 

INVESTIGACIÓ SOBRE ELS PRINCIPIS
DE LA MORAL

(1752)

Apèndix I: Sobre el sentiment moral

[§ 1] Raó i sentiment moral

Si s’accepta la hipòtesi precedent, ara podrem determinar 
fàcilment la qüestió plantejada al començament,1 relativa als 
principis generals de la moral. Tot i que havíem ajornat de-
cidir res sobre aquesta qüestió per tal de no embolicar-nos 
en especulacions enrevessades que, tot s’ha de dir, no són 
les més adients al discurs moral, ara podem reprendre el fil i 
examinar fins a quin punt la raó i el sentiment participen en 
la decisió de lloar o censurar.

[§ 2] Suposant que un dels fonaments més importants de la 
lloança moral consisteixi en la utilitat d’una qualitat o una 
acció, és evident que la raó intervé significativament en tota 
decisió d’aquesta classe. Només la raó pot preveure les ten-
dències de les qualitats o les accions i assenyalar-ne les con-
seqüències beneficioses per a la societat o la persona que les 
posseeix. Molt sovint això comporta grans controvèrsies, és 
cert: poden sorgir dubtes, intervenir-hi interessos contraris 
i, de vegades, hem de triar a partir de consideracions subtils 
o entre dues utilitats si fa no fa equivalents. Això és especi-
alment observable en les qüestions relatives a la justícia, i és 
ben natural que sigui així per l’espècie d’utilitat de què s’ocu-
pa aquesta virtut. Si cada exemple concret de justícia fos útil 
a la societat, com ho són els de benevolència, la decisió seria 
molt més fàcil de prendre i difícilment hi podria haver grans 
controvèrsies. Però les coses es tornen més enrevessades i 
complicades si tenim en compte que hi ha força exemples 
concrets de justícia que són perniciosos per les seves conse-
qüències primeres i immediates, i que una associació resul-

1 Secc. I.

A la «Secció I», que tracta 
sobre els principis generals 
de la moral, d’aquesta 
segona Investigació (la 
primera és la Investigació 
sobre l’enteniment humà, de 
1748), Hume afirma: «Si 
tenim la sort de descobrir 
en el curs d’aquesta investi-
gació el veritable origen de 
la moral, clarament veurem 
aleshores fins a quin punt 
intervenen el sentiment i la 
raó en les determinacions 
d’aquesta naturalesa».

Hume dóna molta importàn-
cia a la utilitat; per això se’l 
considera un precursor de 
l’utililitarisme. Tanmateix, 
Hume no considera que la 
utilitat, basada en la raó, sigui 
l’única font de l’aprovació o 
lloança moral. Per analitzar 
la importància de la utilitat 
considera el seu paper en la 
virtut moral de la justícia.

Hume, en aquesta segona 
Investigació, defensa que «la 
utilitat pública és l’únic origen 
de la justícia, i que la reflexió 
sobre les conseqüències 
benèfiques de la seva virtut és 
l’única base del seu mèrit».
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ta avantatjosa només quan tothom observa la regla general 
i quan diferents persones s’associen o coincideixen en una 
mateixa conducta equitativa. Les circumstàncies diferents de 
la vida social, les múltiples conseqüències d’un costum i els 
interessos en joc molt sovint són dubtosos i matèria de grans 
debats i recerques. L’objecte de les lleis locals és determinar 
les qüestions relatives a la justícia; els debats dels experts 
en dret civil, les reflexions dels polítics, els precedents de la 
història i els registres públics responen al mateix propòsit. I 
sovint s’ha de menester una raó o un judici molt subtil per 
treure’n l’entrellat enmig dels dubtes tan enrevessats que sor-
geixen de la foscor o de l’oposició de les diferents utilitats.

[§ 3] Els papers de la raó i dels sentiments en el judici moral

Però encara que la raó, ben assessorada i documentada, pugui 
preveure suficientment les conseqüències útils o pernicioses 
de les qualitats o les accions, no pot produir per si mateixa 
l’aprovació o la reprovació morals. La utilitat no és més que 
una tendència a un cert fi; si el fi ens fos totalment indiferent, 
sentiríem la mateixa indiferència pels mitjans. És necessari, 
doncs, un sentiment que es manifesti per si mateix i que ens 
faci preferir les tendències útils a les perjudicials. Aquest 
sentiment no pot ser altre que la simpatia per la felicitat dels 
homes i la indignació per la seva infelicitat, ja que aquests 
són els fins a què tendeixen la virtut i el vici. Per tant, la raó 
ens informa sobre les diferents tendències de les accions, i 
la humanitat determina la nostra preferència per les que són 
útils i beneficioses.

[§ 4] La raó no és l’única font de la moral

Aquesta distribució de funcions entre les facultats de l’ente-
niment i del sentiment en tota decisió moral pot establir-se 
clarament partint de la hipòtesi precedent. Tanmateix, supo-
sem que sigui falsa: vol dir que haurem de buscar una altra 
teoria més satisfactòria. Doncs bé, m’atreviria a afirmar que 
no se’n trobarà cap mentre continuem suposant que la raó 
és l’única font de la moral. I per provar-ho, no estarà de més 
examinar les consideracions següents.

[§ 5] I. La hipòtesi falsa pot mantenir fàcilment una certa apa-
rença de veritat sempre que es mantingui enterament en les 
generalitats, utilitzi termes indefinits i presenti comparacions 
en comptes d’exemples. Això és especialment observable en 

Malgrat que Hume no dóna 
una definició de justícia, afirma 
en aquesta Investigació que «la 
pau general i l’ordre són els 
acompanyants de la justícia o 
de l’abstinència general dels 
béns dels altres». En el Tractat 
relaciona la justícia amb la pro-
pietat i afirma que «les tres lleis 
fonamentals de la naturalesa» 
són les relatives a la possessió 
estable de la propietat, la trans-
ferència de la propietat per 
consentiment i el compliment 
de les promeses.

La utilitat, i la raó que la deter-
mina, no són més que instru-
ments o mitjans. Els fins últims 
són sentiments o emocions. 
La filosofia moral de Hume 
és emotivista, ja que considera 
que els enunciats morals es 
regeixen per les emocions i no 
per la lògica o la raó.

Humanitat: és el sentiment 
de simpatia que s’experimenta 
per la felicitat dels altres i 
d’indignació per la seva infeli-
citat. La ‘com-passió’ (en grec, 
sym-pátheia) és la capacitat de 
posar-se, amb la imaginació, 
en el lloc d’un altre i de patir 
amb ell, de ‘com-padir-lo’.

La teoria moral de Hume 
es pot resumir dient que 
l’enteniment, la raó, pot 
indicar-nos quines són les 
conseqüències probables de 
les nostres accions, però que 
és el nostre sentiment qui 
determina els nostres fins i la 
preferència per les accions útils 
i beneficioses davant de les 
perjudicials.
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aquesta filosofia que atribueix el discerniment de tota distin-
ció moral només a la raó sense fer intervenir-hi per a res el 
sentiment. És impossible que, en un cas particular qualsevol, 
aquesta hipòtesi pugui arribar a fer-se ni tan sols intel·ligible, 
per més plausibles que siguin les figures que elabora en les 
declamacions i els discursos de caràcter general. Examinem 
l’ofensa d’ingratitud, per exemple, que té lloc quan per la 
nostra banda manifestem obertament a algú una bona volun-
tat expressa i li prestem bons serveis, i a canvi només en re-
bem la mala fe o la indiferència, els greuges i les desatencions. 
Estudiem aquests aspectes punt per punt i examinem només 
amb la raó en què consisteix el demèrit o la censura: mai no 
ens en sortirem ni arribarem a cap conclusió.

[§ 6] La raó s’ocupa de qüestions de fet o de relacions. Pregun-
tem doncs, primer, on és aquesta qüestió de fet que aquí ano-
menem ofensa, assenyalem-la, determinem la seva durada, des-
criguem la seva essència o naturalesa, diguem quin és el sentit 
o facultat amb què la copsem. Si es troba en la ment de l’ingrat, 
per força ha de sentir-la i ser-ne conscient. Però aquí no hi ha 
res, llevat de la passió de la mala fe o d’una indiferència abso-
luta. I no podem dir que aquestes qualitats, sempre, per elles 
mateixes i en tota circumstància, siguin ofensives. No: només 
ho són quan es dirigeixen a una persona que abans ens ha ex-
pressat i manifestat la seva bona voluntat. Consegüentment, 
podem inferir que l’ofensa d’ingratitud no és cap fet indivi-
dual, sinó que sorgeix d’una combinació de circumstàncies 
que, en presència d’un espectador, li desperten el sentiment 
de censura, a causa de l’estructura i el mecanisme particu- 
lar de la seva ment.

[§ 7] Direu que aquesta representació és falsa; que l’ofensa 
no consisteix ben bé en un fet particular que puguem assegu-
rar que és real mitjançant la raó, sinó en unes determinades 
relacions morals que la raó descobreix, com també desco-
brim per la raó les veritats de la geometria o l’àlgebra. Però, 
de quines relacions, pregunto, parlem aquí? En aquest cas, 
primer de tot hi veig, d’una banda, la bona voluntat i els fa-
vors, i, de l’altra, la mala fe i els greuges. Entre l’una i l’altra 
hi ha una relació d’oposició. Consisteix el crim en aquesta 
relació? Suposem que una persona em declari la seva mala 
fe o em faci algun greuge, i que jo, a canvi, només senti per 
ella indiferència i que fins i tot li faci alguns favors. Aquesta 
és la mateixa relació d’oposició, però aquí la meva conducta 
rep sovint grans lloances. Capgireu i doneu tantes voltes com 

Hume critica les teories morals 
dels racionalistes, que consi-
deren que les condicions de 
veritat dels enunciats morals es 
poden determinar per la raó. 
La moral no s’assembla a les 
matemàtiques. Els judicis mo-
rals els sentim, no els deduïm 
mitjançant un raonament lògic.

Hume analitza l’exemple 
de l’ofensa d’ingratitud per 
veure quins són els papers del 
sentiment i la raó en els judicis 
i enunciats morals d’aprovació 
o censura.

Qüestions de fet i relacions 
d’idees són, per Hume, els 
dos únics tipus d’operacions 
de l’enteniment humà. Si la 
virtut fos determinada per 
l’enteniment, llavors hauria de 
ser objecte d’alguna d’aquestes 
dues operacions. L’anàlisi de 
l’exemple ens porta a veure 
que l’ofensa per ingratitud 
no és cap fet individual. El 
sentiment de censura sorgeix 
«d’una combinació de cir-
cumstàncies» i «el mecanisme 
particular de la ment» d’un 
espectador. Es tracta d’un sen-
timent, no de la raó, i es troba 
en nosaltres, no en l’objecte.

L’ofensa per ingratitud tampoc 
no és cap relació d’idees que la 
raó pugui descobrir, com en el 
cas de les ciències formals.

Les emocions són el fonament 
últim de la moralitat i la 
justícia. Sobre la base de 
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vulgueu a la qüestió, que no aconseguireu fer que la moralitat 
resideixi en cap relació. Finalment haureu de recórrer a les 
decisions del sentiment.

[§ 8] Quan afirmem que dos i tres són iguals a la meitat de 
deu, entenc perfectament aquesta relació d’igualtat. Entenc 
que, en acabat de dividir deu en dues parts iguals, si compa-
ro una d’aquestes parts amb la suma de dos i tres, veig que 
conté tantes unitats com aquest nombre compost. Però quan 
utilitzeu això per establir una comparació amb les relacions 
morals, he de confessar-vos que no us entenc gens. Una 
acció moral, una ofensa com la ingratitud és un objecte com-
plex. Consisteix, però, la moralitat en la relació mútua de les 
seves parts? Com? De quina manera? Especifiqueu la relació; 
sigueu més concrets i explícits en les vostres proposicions i 
trobareu fàcilment la seva falsedat.

[§ 9] La moralitat i les emocions

No, dieu, la moralitat consisteix en la relació de les accions 
amb la regla de rectitud; i les anomenem bones o dolentes 
segons hi concordin o no. I quina és aquesta regla de recti-
tud? En què consisteix? Com es determina? Per la raó, dieu, 
que examina les relacions morals de les accions. Així, deter-
minem les relacions morals comparant l’acció amb la regla; i 
la regla la determinem considerant les relacions morals dels 
objectes. D’això en dieu raonar?

[§ 10] Tot això és metafísica, clameu. I, dit això, ja en teniu 
prou; no us cal res més per pressuposar la falsedat d’una cosa. 
I tant, contesto; ben del cert, que hi ha metafísica aquí. Però 
tota la que hi ha es troba del vostre costat, que aventureu una 
hipòtesi tan abstrusa que no podreu fer-la entendre, ni jus-
tificar-la amb cap exemple il·lustratiu. La nostra hipòtesi és 
planera. Manté que el sentiment determina la moralitat. Defi- 
neix la virtut com a «tota acció o qualitat mental que ens produ-
eix un sentiment plaent d’aprovació», i el vici com el contrari 
d’això. Després, procedim a examinar una senzilla qüestió de 
fet; a saber, quines accions produeixen aquest efecte. Llavors 
considerem en quins aspectes aquestes accions concorden, 
i d’aquí, mirem d’obtenir alguna observació general relativa a 
aquests sentiments. Si anomeneu tot això metafísica i hi tro-
beu res d’abstrús, ja no us resta sinó concloure que el vostre 
estil de pensar no està fet per a les ciències morals. 

les emocions morals (i amb 
l’ajuda de la raó) s’elaboren les 
normes morals i les lleis.

Si la moralitat fos susceptible 
de demostració (com les 
matemàtiques), la virtut i el vici 
haurien de consistir en certes 
relacions morals i no és així.

La raó no pot determinar la 
regla de rectitud i l’adequació 
dels actes a aquesta norma. 
Hi ha un cercle viciós que 
suposa considerar que la raó 
no tan sols percep la maldat 
d’un acte, sinó que també crea 
la norma o regla de rectitud. 
Hume pensa que abans que la 
raó pugui percebre la maldat 
d’una acció, la maldat mateixa 
ha de ser-hi per poder ser 
percebuda.

Hume considera metafísica i 
abstrusa (incomprensible) la 
teoria racionalista de la moral.

Hume fa del sentiment el 
principi de l’aprovació. La 
virtut es defineix com tot allò 
que ens produeix un sentiment 
d’aprovació.

Hume no fa metafísica, intenta 
estendre els mètodes de la 
ciència moderna o newtoniana 
a l’estudi de la naturalesa 
humana o ciències morals. La 
seva hipòtesi o teoria emotiva 
de la moral defineix la virtut 
i intenta trobar elements co-
muns a les accions o qualitats 
mentals virtuoses. El mètode 
és inductiu, però no metafísic.
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[§ 11] Diferències entre les disquisicions intel·lectuals i les 
decisions morals

II. Quan algú, en qualsevol moment, delibera sobre la pròpia 
conducta (per exemple, què seria millor en un cas d’emer-
gència, si ajudar un germà o un protector) ha de considerar 
aquestes relacions per separat, amb les circumstàncies i la 
condició de cada persona, a fi de determinar quin és el deure 
o obligació superior. I si vol determinar la proporció entre les 
línies d’un triangle, ha d’examinar la naturalesa d’aquesta fi-
gura i les relacions mútues de les seves parts. Però, no obstant 
l’aparent semblança dels dos casos, en el fons hi ha una gran 
diferència entre ells. Un pensador teòric considera, respecte 
als triangles o els cercles, les diferents relacions conegudes i 
donades de les parts d’aquestes figures, i d’aquí infereix algu-
na relació desconeguda que depèn de les anteriors. Però en la 
deliberació moral, prèviament hem de conèixer els objectes 
i les seves relacions mútues; i sospesant-ho tot plegat, elegim 
o aprovem això o allò. No cal demostrar fets nous ni desco-
brir noves relacions. Se suposa que ja tenim presents les par-
ticularitats del cas abans de resoldre’ns a censurar o aprovar 
res. Si, això no obstant, encara hi ha alguna circumstància 
decisiva desconeguda o dubtosa, primer l’hem d’investi-
gar i servir-nos de la facultat intel·lectual per estar-ne segurs; 
i mentrestant hem de suspendre la decisió o el sentiment mo-
ral. Mentre ignorem si un home va ser l’agressor, com hem de 
determinar si qui l’ha matat és culpable o innocent? Ara, un 
cop coneguts tots els aspectes i les relacions, l’enteniment ja 
no té res més a fer, ni cap objecte on aplicar-se. L’aprovació o 
la censura subsegüents ja no són feina del judici, sinó del cor; 
i ja no consisteix en una proposició o afirmació teòrica, sinó 
en un sentiment o sensació. En les disquisicions intel·lectuals, 
a partir d’aspectes i relacions coneguts, n’inferim d’altres de 
nous i desconeguts. En les decisions morals, tots els aspec-
tes i relacions han de ser coneguts d’antuvi; després la ment, 
contemplant-ho tot plegat, sent una nova impressió d’afecte 
o rebuig, d’estima o menyspreu, d’aprovació o censura.

[§ 12] Diferències entre fets i sentiments

Heus aquí la gran diferència que hi ha entre un error de fet 
i un de dret, i també la raó per què aquest últim és en gene-
ral punible, i l’altre, no. Quan Èdip va matar Lai, ignorava 
el parentesc que els unia; en aquestes condicions no podia 
sinó formar-se de manera innocent i involuntària una opinió 
errònia sobre l’acció que havia comès. Però quan Neró va 
matar Agripina, coneixia prou la seva relació amb ella i les 

Hi ha una diferència fona-
mental entre les reflexions 
intel·lectuals i les decisions 
morals. En les reflexions 
intel·lectuals, que fem 
basant-nos en qüestions de 
fet (dades) o relacions d’idees 
(definicions, axiomes), partim 
de premisses conegudes i 
n’inferim enunciats nous i 
desconeguts. Per contra, «en 
les decisions morals, tots els 
aspectes i relacions han de ser 
coneguts d’antuvi», és a dir, 
prèviament.

Tradicionalment s’ha conside-
rat el cor com la seu dels nos-
tres sentiments. Blaise Pascal 
(1623-1662), matemàtic, físic i 
filòsof francès, defensava 
que el cor «té les seves 
raons, que la raó no coneix», 
i a les qual s’ha de sotme-
tre. Per tant, «tot el nostre 
raonament es redueix a cedir al 
sentiment».

Èdip, heroi tràgic grec, fill 
de Lai i de Iocasta, va matar, 
en una baralla, el seu pare i 
es va casar amb la seva mare, 
sense saber que eren els seus 
progenitors. Neró (37-68 dC) 
emperador romà, símbol de la 
crueltat, assassinà la seva mare 
Agripina.
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circumstàncies del fet; i, amb tot, els mòbils de la venjança o 
de la por o de l’interès es varen imposar en el seu cor contra 
els sentiments del deure i la humanitat. Quan expressem la 
repugnància que ens fa, repugnància a què ell mateix es va 
tornar insensible en poc temps, no vol dir que vegem alguna 
relació que ell no veiés, sinó que, per la nostra predisposició 
a la rectitud, tenim sentiments contra els quals el seu cor s’ha-
via endurit a causa de la seva vanitat i perseverança en el crim. 
Les determinacions morals, doncs, consisteixen en aquests 
sentiments, no pas en el descobriment de cap mena de rela-
cions. Abans de decidir res, hem de conèixer i assegurar-nos 
de tot allò que es refereixi a l’objecte o l’acció. A partir d’això, 
ja no ens resta sinó copsar el sentiment de censura o aprova-
ció que ens farà decidir si l’acció és criminal o virtuosa.

[§ 13] La bellesa moral i la bellesa natural són producte 
dels sentiments o les emocions

III. Aquesta doctrina és encara més evident si comparem la 
bellesa moral i la natural, que tan semblants són en alguns 
aspectes. La bellesa natural depèn de la proporció, la relació 
i la posició de les parts; però seria absurd inferir d’això que la 
percepció de la bellesa consisteix merament en la percepció 
de relacions, com la de la veritat en els problemes matemà-
tics, o que solament la poden jutjar l’enteniment i les facultats 
intel·lectuals. La ment investiga en totes les ciències allò que 
no coneix a partir del que coneix. Però en tota decisió tocant 
al gust o la bellesa externa, les relacions són òbvies de bon 
començament; i a partir d’elles, es desperta en nosaltres un 
sentiment de complaença o de desgrat d’acord amb la natu-
ralesa de l’objecte i amb la manera com ens el presenten els 
nostres òrgans.

[§ 14] Euclides va explicar completament les qualitats del 
cercle; però no va dir un sol mot en cap proposició sobre la 
seva bellesa. La raó és evident. La bellesa no és una qualitat 
del cercle. No resideix en cap part de la línia tots els punts de 
la qual equidisten del centre comú. No és sinó l’efecte que 
produeix la figura sobre la ment, que per la seva estructura 
o constitució particular és susceptible de tenir aquests sen-
timents. Inútilment la buscareu en el cercle, o mirareu de tro-
bar-la amb els sentits o amb el raonament matemàtic en les 
altres propietats d’aquesta figura.

La moralitat no consisteix en 
cap mena de relacions d’idees, 
és un sentiment o emoció 
d’aprovació o censura envers 
les accions, les qualitats o els 
caràcters. Com diu Hume en el 
Tractat: «La moral se sent més 
que no pas es jutja».

La comparació entre l’ètica 
i l’estètica, ambdues basades 
en els sentiments, ajuda a 
aclarir les relacions entre la raó 
i els sentiments.

Euclides (segle iii aC) fou un 
matemàtic grec que redactà 
els Elements, llibre de referèn-
cia en geometria durant més 
de dos mil anys.

La bellesa natural o la de les 
matemàtiques (així com també 
passa amb la bondat) no són 
una qualitat de cap objecte, 
material o formal, sinó l’efecte 
que produeix en la nostra 
ment, que, per naturalesa, és 
susceptible de tenir aquest 
tipus de sentiment.
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[§ 15] Observeu com Palladio o Perrault expliquen les parts i 
proporcions d’una columna. Parlen de la cornisa, del fris, de 
la base, de l’entaulament, del fus i de l’arquitrau, i donen la 
descripció i la posició de cadascun d’aquests elements. Però 
si els demanàveu la descripció i la posició de la seva bellesa, 
us dirien que la bellesa no és cap part o element d’una co-
lumna, sinó que neix del conjunt tan bon punt aquesta figura 
composta es manifesta a una ment intel·ligent, susceptible 
de gaudir de les sensacions més refinades. Sense observador 
no hi ha res llevat d’una figura de tal dimensió i proporció 
o altra; la seva bellesa i elegància neixen exclusivament dels 
sentiments d’aquell observador.

[§ 16] Encara més: observeu com Ciceró pinta els crims 
d’un Verres o d’un Catilina. Com abans, heu de reconèixer 
que l’aberració moral neix del conjunt, quan es manifesta a 
un ésser dotat d’òrgans d’una determinada estructura i for-
ma. L’orador pot, d’una banda, pintar la ràbia, la insolència, 
la barbàrie; i, de l’altra, la submissió, el sofriment, la pe- 
na, la innocència. Però si no sentiu com creix la indignació 
o la compassió en el vostre interior a partir d’aquesta com-
binació de circumstàncies, inútilment li demanareu en què 
consisteix el crim o la vilania, contra els quals clama amb tan-
ta vehemència. Ni quan ni en quin subjecte han començat a 
existir. Ni què se n’ha fet uns pocs mesos més tard, quan els 
pensaments i les actituds dels actors han canviat o desapare-
gut del tot. No hi ha respostes satisfactòries a cap d’aquestes 
preguntes, segons la hipòtesi abstracta de la moral. Final-
ment, doncs, hem de reconèixer que el crim o la immoralitat 
no són fets ni relacions particulars que puguin ser objecte de 
l’enteniment, sinó que neixen del sentiment de desaprovació 
que, per l’estructura de la naturalesa humana, sentim inevita-
blement en percebre la barbàrie o la traïció.

[§ 17] Els objectes inanimats no poden ser agents morals

IV. Els objectes inanimats poden tenir les mateixes relacions 
mútues que observem en els agents morals, però els primers 
no poden ser objecte d’amor o odi ni, en conseqüència, sus-
ceptibles de mèrit o iniquitat. Un arbre jove que ultrapassa 
i destrueix el seu pare té la mateixa relació amb ell que Neró 
quan matava Agripina; si la moralitat consistís en relacions, 
sens dubte hauria de ser igualment criminal.

Andrea Palladio (1508-1580) 
fou un arquitecte i teòric de 
l’art italià que va escriure Els 
quatre llibres de l’arquitectura 
(1570). Com a arquitecte va fer 
nombrosos palaus i vil·les re-
naixentistes, entre les quals hi 
ha La Rotonda (1550-1552). 
Claude Perrault (1613-1688) 
fou un arquitecte, metge i cien-
tífic francès. Com a arquitecte 
dels edificis reials a la cort de 
Lluís xIV signà la columnata 
del Louvre.

Marc Tul·li Ciceró (106- 
43 aC) fou un orador, polític 
i filòsof llatí. Va escriure les 
Verrines contra el magistrat 
corrupte Gai Licini Verres 
(199-43 aC) i les Catilinàries 
contra el patrici romà, conspi-
rador contra la república, Luci 
Sergi Catilina (109-62 aC).

Els judicis morals no són qües-
tions de fet ni relacions d’idees, 
no es fonamenten en la raó (no 
són objectes de l’enteniment), 
sinó en els sentiments. El sentit 
o sentiment moral forma part 
de l’estructura universal de 
la naturalesa humana, i ens fa 
odiós el vici i amable la virtut.

Una prova més que les rela-
cions no permeten demostrar 
la moralitat és que es poden 
donar les mateixes relacions 
que observem entre agents 
morals en objectes inanimats 
(en l’exemple de Hume, els 
arbres, com a éssers vius no 
són estrictament objectes 
inanimats, però no són agents 
morals).   
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[§ 18] La raó està al servei dels sentiments 

V. És evident que la raó no pot explicar en cap cas els fins úl-
tims de les accions humanes, sinó que els ha de confiar entera-
ment al criteri dels sentiments i les emocions dels homes, que 
són independents de les facultats intel·lectuals. Pregunteu 
a un home per què fa exercici; us dirà que ho fa perquè vol con-
servar la salut. Si llavors li pregunteu per què vol conservar 
la salut, tot d’una us contestarà: perquè la malaltia és doloro-
sa. Si encara porteu les preguntes més lluny i voleu saber la 
raó per què odia el dolor, és impossible que us en doni cap. 
Aquest és el fi últim que no es refereix a cap altre objecte.

[§ 19] Potser, a la segona pregunta, per a què vol la salut, po-
dria respondre que li és necessària per exercir la professió. Si 
ara li pregunteu per què vol treballar, contestarà perquè vol 
tenir diners. Si llavors demaneu per què; us dirà que és l’ins-
trument del plaer. I més enllà d’això és absurd demanar cap 
altra raó. És impossible que hi hagi un progrés in infinitum, 
o que sempre hi hagi una cosa que expliqui per què en de-
sitgem una altra. N’hi ha d’haver alguna que sigui desitjable 
per ella mateixa, i això per virtut del seu acord o coincidència 
amb el sentiment o l’emoció de l’home.

[§ 20] Doncs bé, si la virtut és un fi desitjable per si mateixa 
sense cap altra recompensa o premi, merament per la satis-
facció immediata que produeix, per força ha de polsar algun 
sentiment, una mena de gust o sensació interna, com vulgueu 
dir-li, que distingeixi el bé del mal moral, i que s’inclini per 
l’un i rebutgi l’altre.

[§ 21] Funcions de la raó i del gust

Ara ja podem determinar fàcilment els respectius límits i fun-
cions de la raó i del gust. La primera ens dóna el coneixement 
de la veritat i la falsedat; el segon proporciona el sentiment de 
la bellesa i la lletjor, del vici i la virtut. L’una descobreix els 
objectes com realment es troben a la natura, sense afegir-los 
ni llevar-los res; l’altre posseeix una facultat productiva que, 
embellint o embrutant els objectes naturals amb colors man-
llevats del sentiment intern, d’alguna manera crea un nou 
objecte. La raó, freda i indiferent, no ens indueix a actuar i 
solament dirigeix l’impuls que rep de l’apetit o la inclinació 
mostrant-nos el camí per arribar a la felicitat o per evitar la 
infelicitat. I el gust, que proporciona plaer o dolor, i amb això 

La raó no ens pot explicar 
mai la finalitat última d’una 
acció. En qualsevol discussió 
sobre fins sempre ens troba-
rem, finalment, una cosa o fi 
que és desitjable en si mateix, 
sense possibles explicacions 
racionals ulteriors. Aquest fi 
últim és un sentiment que la 
raó mai no pot explicar.

De la mateixa manera que hi 
ha uns conceptes primitius que 
no es poden definir a partir 
d’altres conceptes, hi ha un fi 
últim de l’acció humana del 
qual no podem donar expli-
cacions racionals, en el sentit 
d’una explicació de principis 
anteriors o més remots. El fi 
últim de l’acció humana (el 
plaer o virtut) es desitja per si 
mateix, no es pot donar una 
explicació racional ulterior.

La virtut és el fi últim de 
les nostres accions, allò que 
volem, no com a instrument 
d’altres fins, sinó per la 
satisfacció immediata que 
proporciona.

L’article primer de la Declara-
ció Universal dels Drets Hu-
mans (1948) defineix els éssers 
humans com a «dotats de 
raó i de consciència». Aquesta 
consciència, com a capacitat de 
distingir el bé del mal, formaria 
part del ‘gust’ de Hume.

La raó és un instrument 
(«esclava de les passions», diu 
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és la causa de la felicitat o de la infelicitat, ens indueix a actuar 
i és el primer ressort o impuls del desig i la volició. La primera, 
a partir de circumstàncies i relacions conegudes o suposades, 
ens guia per descobrir allò que està amagat i és desconegut; 
l’altre, un cop conegudes totes les circumstàncies i relacions, 
suscita un sentiment nou de censura o d’aprovació. La norma 
de la primera es basa en la naturalesa de les coses i és eterna 
i invariable, fins i tot per a la voluntat de l’Ésser Suprem; la 
norma de l’altre sorgeix de l’estructura i constitució internes 
dels animals i deriva en últim terme d’aquesta Voluntat Su-
prema que confereix a cada ésser la seva naturalesa pròpia 
i estableix les diferents classes i ordres d’existència.

(Text adaptat)
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Hume) que ensenya el camí 
cap a la felicitat, però és el gust 
qui dóna plaer (causa de la 
felicitat, com defensen tots 
els hedonistes), qui deter- 
mina els desigs i les accions. 
El gust, com a sentiment gene-
ral de moralitat, és comú a tots 
els humans: tots els humans 
tenen sentiments morals i hi ha 
un acord bàsic sobre aquests 
sentiments, que tenen el seu 
origen en la constitució de la 
naturalesa humana. L’element 
mediador entre teoria i pràc-
tica és el gust, que és el qui 
indueix a l’acció. La raó per si 
mateixa no indueix a l’acció.

Hume no parla únicament 
dels humans quan diu que la 
norma del sentiment sorgeix 
de la naturalesa interior dels 
animals i que aquesta norma 
deriva de la Voluntat Suprema, 
que no és necessari entendre 
com un Déu diferent de la 
Naturalesa.
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