
PRÀCTICA – HUME 1 
 
Estem determinats a suposar que el futur s’assembla al passat únicament pel cos- tum. Quan veig 
una bola de billar que es mou cap a una altra, la meva ment es veu immediatament portada per l’hàbit 
al seu efecte habitual, i s’anticipa a la vista conce- bent el moviment de la segona bola. No hi ha res 
en aquests objectes, considerats abstractament i de forma independent de l’experiència, que em 
condueixi a treure una conclusió com aquesta; i fins i tot després d’haver tingut experiència de molts 
efectes repetits d’aquesta classe, no hi ha cap argument que em determini a suposar que l’efec- te 
serà conforme a l’experiència passada. Els poders pels quals actuen els cossos ens són 
completament desconeguts. Només percebem les seves qualitats sensibles: i quina raó tenim per 
pensar que els mateixos poders estaran sempre conjuntats amb les mateixes qualitats sensibles? 
David HUME. Resum del tractat de la naturalesa humana 
 
1.Expliqueu breument les idees principals del text i com hi apareixen relacionades (entre 40 i 80 
paraules). [2 punts] 
 
2.Expliqueu breument el significat, en el text, de les expressions següents (entre 5 i 15 paraules en 
cada cas): [1 punt] 
 
a) «poders pels quals actuen els cossos» 
b) «qualitats sensibles» 
 
3.Per què diu Hume que «no hi ha cap argument que em determini a suposar que l’efecte serà 
conforme a l’experiència passada»? Feu referència als aspectes del pensa- ment de Hume que siguin 
pertinents, encara que no apareguin explícitament en el text. [3 punts] 
 
4. Compareu la concepció de Hume del coneixement empíric (o coneixement pels sentits) amb una 
altra concepció del coneixement empíric que es pugui trobar en la història del pensament. [2 punts] 
 
5.Creieu que Hume té raó quan defensa que no es pot demostrar racionalment que el futur s’ha 
d’assemblar al passat? Raoneu la resposta.  [2 punts] 
 
RESPOSTES: 
 
Pregunta 1 
 
El tema d’aquest text és el coneixement humà i els seus límits. La idea principal que D. Hume vol 
explicar en aquest fragment de text és que el coneixement humà només es basa en l’experiència, tot i 
que aquesta no garanteix, segons l’exemple exposat, que la pròxima vegada que dues boles de billar 
xoquin es comportin igual que en el passat. Per tant, el que Hume està argumentant és que totes les 
prediccions que fem per hàbit sobre el futur no tenen cap fonament segur. 
 
Pregunta 2 
 
- «poders pels quals actuen els cossos»: Hume es refereix a les lleis naturals que actuen 
necessàriament en tots els fenòmens, com la llei de la gravetat. 
 
- «qualitats sensibles»: Característiques o propietats dels cossos percebudes pels sentits, i que són 
l’origen de les nostres impressions. 
 
Pregunta 3 
 
-Teoria del coneixement de Hume, distinció entre impressions i idees.(Definir els dos conceptes) 
-Antiinatisme: la ment està buida en el moment en què naixem i es va omplint d’impressions i idees a 
mesura que els nostres sentits comencen a funcionar. Tot el que sabem del món depèn de 
l’experiència(qüestions de fet) i de les relacions mentals que ens ajuden a entendre el món (relacions 
d’idees). 
-Principi de la còpia: criteri que ens permet distingir entre idees acceptables i idees no acceptables( 
metafísiques). 



-Tota predicció sobre el futur es basa en la idea de la causalitat, és a dir, si es donen unes condicions, 
s’hauran de produir necessàriament en el futur uns efectes o conseqüències. 
-La idea de la causalitat és una idea metafísica ja que no prové de cap impressió(no supera el principi 
de la còpia). 
-Conclusió: el que vol dir Hume en aquest fragment és que la ciència no té cap fonament lògic, és a 
dir, no hi ha en la nostra ment cap base que ens permeti assegurar que el futur és predictible. 
 
Pregunta 4 
 
Podem comparar el pensament de Hume amb el pensament de Descartes. Per al filòsof empirista, els 
nostres sentits i la nostra experiència  són la font de  tot el coneixement que podem tenir sobre el món 
o la realitat, tot i que aquest coneixement és subjectiu i, per tant, no podem saber  si és o no 
verdader, en sentit absolut. Aquesta idea és coherent amb la coneguda actitud escèptica de Hume. 
Descartes, per la seva banda té una consideració molt semblant a la de Hume quan porta a terme 
l’anàlisi del coneixement sensible. Per a ell les sensacions subjectives que provenen del contacte 
amb el món exterior són “qualitats secundàries” que no aporten cap informació rellevant sobre la 
realitat, en tant en quant són fugisseres i efímeres. Però a diferència de Hume, Descartes troba en la 
matèria unes “qualitats primàries”, que només poden ser captades per la raó (L’extensió i els seus 
modes)  gràcies a les quals l’enteniment pot comprendre la realitat i construir un coneixement 
verdader i objectiu. 
Conclusió: 
Tant Descartes com Hume donen poques possibilitats, o nul·les , als sentits, a l’hora de fer ciència 
objectiva i segura, però la resolució del problema és diferent en cada filòsof: Descartes supleix la 
ineficàcia dels sentits amb la raó, per la qual cosa la seva actitud és optimista, mentre que Hume 
conclou amb una actitud pessimista i escèptica.  
 
Pregunta 5 
 
Des d’un punt de vista científic totes les prediccions tenen un caràcter probabilístic, per exemple la 
predicció meteorològica. Aquest fet per un costat avala les tesis de Hume i per un altre costat les 
contradiu. És a dir, no és cert que no es puguin fer prediccions, tal com Hume afirmava. Però, 
tanmateix, si és cert que com deia Hume aquestes prediccions no són 100% segures, és a dir, tenen 
un cert grau de probabilitat de que es compleixin o no es compleixin. Un altre exemple seria 
l’elaboració d’una vacuna per part d’uns laboratoris farmacèutics. En el moment en què aquesta 
vacuna es llança al mercat les autoritats sanitàries han calculat les probabilitats d’èxit que tindrà en la 
població, i és aquest fet el que decideix que la vacuna pugui ser comercialitzada. En conclusió, la 
gran aportació de Hume al model de coneixement actual seria la introducció d’aquest element 
d’incertesa i alhora d’humilitat en les possibilitats del coneixement humà. 
 
 
PRÀCTICA 2 
 
Ara ja podem determinar fàcilment els respectius límits i funcions de la raó i del gust. La primera ens 
dóna coneixement de la veritat i de la falsedat; el segon proporcio- na el sentiment de la bellesa i la 
lletjor, del vici i la virtut. L’una descobreix els objectes com realment es troben a la naturalesa, sense 
afegir-hi ni llevar-hi res; l’altre posseeix una facultat productiva i, embellint o embrutant els objectes 
naturals amb colors manllevats del sentiment intern, crea, d’alguna manera, un objecte nou. La raó, 
freda i indiferent, no és cap motiu per actuar i es limita a orientar l’impuls que rep de l’apetit o de la 
inclina- ció, i ens mostra el camí per arribar a la felicitat o per evitar la infelicitat. David HUME. 
Investigació sobre els principis de la moral, apèndix I 
 
1. Expliqueu breument les idees principals del text i com hi apareixen relacionades (entre 40 i 80 
paraules). [2 punts] 
 
2. Expliqueu breument el significat, en el text, de les paraules o expressions següents (entre 5 i 15 
paraules en cada cas): [1 punt] 
a) «apetit» 
b) «sentiment intern» 
 
3. Per què diu Hume que «la raó, freda i indiferent, no és cap motiu per actuar i es limita a orientar 



l’impuls que rep de l’apetit o de la inclinació»? Feu referència als aspectes del pensament de Hume 
que siguin pertinents, encara que no apareguin explícitament en el text. [3 punts] 
 
4. Compareu la concepció de Hume de la virtut i el bé amb una altra concepció de la virtut i el bé que 
es pugui trobar en la història del pensament. [2 punts] 
 
5. Esteu d’acord amb Hume quan defensa que triar el bé o el mal no depèn, en darrer terme, de 
l’exercici de la raó? Raoneu la resposta. [2 punts] 
 
RESPOSTES: 
 
PREGUNTA 1 
 
En aquest text Hume parla del sentiment moral, per tal de distingir-lo de les funcions de la raó. 
Aquesta “raó” té l’objectiu d’informar i descriure la realitat, mentre que el sentiment ètic i estètic 
origina una nova realitat a partir de la reacció que provoca en nosaltres la informació del món exterior. 
L’autor conclou que la raó és un simple instrument per tal d’aconseguir l’objectiu que el sentiment ètic 
i estètic ha decidit. 

 
PREGUNTA 2 
 
Apetit: producte del desig; apetència interna, tendència que emana de la voluntat i mou l’acció vers 
un fi. 
Sentiment intern: capacitat que permet reaccionar davant dels estímuls provinents del món exterior, 
afegint-hi informació subjectiva. 
 
 
PREGUNTA 3 
 
Tal com es planteja en aquest text, la raó té una funció ben clara i delimitada: informar del món 
exterior fer-ne una descripció detallada que s’arxiva a la nostra memòria (impressions i idees) 

 
En segon terme, Hume considera que la raó també té un caràcter instrumental ja que ens proporciona 
la millor estratègia, el millor mètode, per tal d’aconseguir aquells objectius que ens haguem proposat. 
És en aquest sentit que la raó pot tenir un caràcter universal: a l’hora d’escollir el camí lògic que ens 
porta a la consecució d’un fi, tothom (que sigui racional) escollirà el més adequat. 

 
Però la raó no pot anar més enllà d’aquestes tasques assignades. Dit d’una altra manera, la raó no és 
el motor que ens impulsa a decidir i a actuar, ni pot fixar objectius a assolir. Segons Hume, aquesta 
funció està reservada a les nostres passions i sentiments interns. (l’alumne pot posar un exemple com 
ara: anar al cole per evitar (objectiu) el sentiment de malestar davant del càstig dels pares o que el 
tutor li cridi l’atenció).  

 
Per aquest motiu, Hume conclou que “la raó és l’esclava de les passions”, perquè no decideix res. Qui 
decideix és el sentiment, que escull l’acció a empendre seguint el criteri “plaer/dolor”. 

 
La conseqüència d’aquesta tesi és clara: no es pot definir racionalment què és el “bé” o el “mal”, el 
“just” o “l’injust”. Les valoracions morals només depenen del grau de satisfacció o insatisfacció que 
provoquen en els individus. La ráo ens informa dels fets, però d’aquesta informació no ens és lícit fer-
ne una deducció sobre el valor moral d’aquests fets: si són “bons”, “dolents”, “justos” o “injustos”. En 
conclusió, no hi pot haver una ciència o una ètica racional, que faci possible la pau universal. 

 
PREGUNTA 4 

 
Es pot comparar la concepció de Hume sobre la virtut i el bé amb el plantejament de Plató. Per al 
filòsof atenès, hi ha una relació molt estreta entre aquests dos termes, ja que, només per mitjà de la  
pràctica de les virtuts, l’ànima humana es purifica i pot aspirar a tornar al món de les idees, o hi regna 
de forma sobirana la idea del Bé. Cal recordar que aquest procés de purificació és, per a Plató, llarg i 
individual, i integra el perfeccionament de les tres parts de l’ànima: la part més lligada al cos, o 
concupiscible, la irascible i la racional. Cada una d’aquestes parts s’haurà de purificar amb la pràctica 



d’una virtur específica: la temperança o moderació per a la primera, la fortalesa per a la segona, i la 
prudència per a la tercera. D’aquest plantejament se’n dedueix la idea que, per a Plató, l’ètica és un 
camí de millorament de l’ànima que conclou amb el perfeccionament de la raó, un camí que és el 
mateix per a qualsevol ànima humana, i que per tant, és universal. 

 
Pel que fa a Hume, el plantejament és totalment diferent. El filòsof escocès consideraria tots els 
arguments platònics com a irrellevants, ja que parteixen de conceptes metafísics que, segons Hume, 
no tenen cap legitimitat epistemológica. Començant per la mateixa idea d’ànima i seguint per altres 
idees igualment metafísiques, com “Bé” o “món de les idees”, tots aquests termes no poden superar 
el criteri fonamental que, segons Hume, ha de guiar la recerca filosòfica i científica, és a dir, el principi 
de la còpia. Cap d’ells prové d’una impressió sensible identificable, i per tant, tots han de ser 
bandejats de la filosofia. Per tant, Hume situa la investigació sobre els conceptes de “bé” i “virtut” en 
un pla totalment empíric, és a dir, en relació a les vivències i experiències dels individus. Segons això, 
el “bé” és el que causa un sentiment de plaer, i la virtut, el que incentiva i potencia aquest sentiment 
de plaer. Per contra, el vici només pot considerar-se com a aquella acció que genera un sentiment de 
rebuig o de malestar. En conclusió, Hume afirma que el que uneix o separa els humans no és la raó, 
sinó la simpatia que, com a sentiment, determina les nostres accions en funció de la utilitat que poden 
tenir en vistes a la consecució d’un màxim plaer i benestar. 

 
PREGUNTA 5 
 
L’alumne pot basar-se en els diferents exemples que s’han donat a classe, com ara l’anàlisi de 
personatges històrics (Hitler, Gandhi), o les diferències de criteri entre pares i amics, a l’hora de 
valorar la indumentària d’un adolescent, i argumenar d’aquesta manera els aspectes encertats del 
plantejament ètic de Hume. 

 
L’alumne també pot reflexionar sobre el paper instrumental de la raó, i optar per una visió menys 
radical de la que Hume manté, quan diu que la raó és l’esclava de les passions. Per exemple, 
l’alumne pot considerar que la raó també té un paper directiu en l’acció humana, ja que és la que fa 
possible universalitzar aquells valors morals que haurien de ser irrenunciables (drets humans) i 
establir codis morals i legals que se’n derivin. 

 
Dit d’una altra manera, si bé és cert que, com diu Hume, no es pot deduir un valor moral a partir d’un 
fet donat, també és cert que l’home té una capacitat creativa, i que en base a ella aspira a la creació 
de “nous fets” que, en no venir determinats de forma natural, sinó cultural, poden condicionar-se i fer-
se adaptar als criteris ètics que la raó estableixi de forma universal. 

 
 
 
 


