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 Coneixement Home Déu Món /  Realitat Causalitat Ètica Teoria Política 
PLATÓ
/ 
Dualis
me 
 

DUALISME 
EPISTEMOLÒGIC 
 
Dualitat 
coneixement 
sensible / 
Coneixement 
Intel·ligible. 
L’autèntic 
coneixement és el 
de les Idees, a les 
quals s’hi accedeix 
per 4 vies: 
1. Amor (al saber) 
2. Record 
(Reminiscència) 
3. Dialèctica 
(Noesi) 
4. Purificació (via 
ètica) 
Simbologia: Mite 
de la Caverna, 
Símil de la Línia, 
Esclau de Menó 
 

DUALISME 
ANTROPOLÒGIC 
 
Ànima 
accidentalment 
encarnada en un 
cos, esperant la 
seva purificació per 
mitjà de la pràctica 
de les virtuts.  
CONSTA DE 3 
PARTS: 
1. Ànima 
Concupiscible 
2. Ànima Irascible 
3. Ànima Racional 
Simbologia: Mite 
del Tir Alat, Mite 
de Er. 
 

Plató no parla 
d’un Déu en 
sentit religiós, 
sinó que 
utilitza la 
figura del 
“Demiürg”, 
una entitat 
que té la 
funció 
“d’ordenar” la 
realitat i 
l’univers. En 
general, 
rebutja la 
religió 
homèrica 
(l’antropomor
fisme de les 
deïtats 
gregues) i 
opta per una 
visió 
abstracta de 
la perfecció 
(la suprema 
idea del Bé, 
que després 
serà 
assimilada al 
Déu del 
Cristianisme). 
Cal no oblidar 
també que el 
seu mestre 
Sòcrates fou 
condemnat, 

DUALISME 
ONTOLÒGIC 
 
Món sensible: (el 
podem veure i 
tocar), és el món 
de la matèria, 
sotmès a un canvi 
permanent i 
constant. És el 
món d’Heràclit. 
El món no 
material o 
intel·ligible 
(només el podem 
pensar). 
 
Món intel·ligible: 
és el món de les 
formes pures, o 
IDEES, l’autèntica 
realitat, perquè 
és perfecta i no 
canvia mai. És el 
món de 
Parmènides. Fa 
possible el món 
sensible, ja que 
les coses 
materials només 
són còpies de les 
Idees 
(Participació). La 
ciència, l’ètica i la 
política es basen 
en les Idees 
immòbils i 

Les idees són la 
causa que dóna 
existència, ordre i 
sentit a tota la 
realitat, tant 
material com 
intel·lectual. En el 
món material, per 
exemple, la idea 
de bellesa és la 
causa que fa que 
busquem les 
coses belles. La 
idea de veritat és 
la causa que ens 
porta a fer el bé i 
a no trobar sentit 
a les males 
accions. L’afany 
de perfecció dóna 
sentit al món i 
“justifica” la 
nostra existència. 
 
 

Entesa com a 
pràctica de les 
virtuts 
corresponents a 
cada part de 
l’ànima: 
1. Moderació 
(Ànima 
Concupiscible)  
2. Valentia 
(Ànima Irascible) 
3. (Prudència) 
Ànima Racional 
El “premi” per a 
una vida virtuosa 
és ascendir en 
l’escala de les 
ànimes en una 
vida futura: 
Reencarnació. 
El càstig és 
mantenir-se en el 
món imperfecte o 
descendir en 
l’escala de les 
ànimes, si s’ha 
estat 
desenfrenat, 
covard o 
imprudent. 
Simbologia: Mite 
de Er. 
 

Teoria del Filòsof 
rei: només els 
filòsofs poden 
governar, perquè 
només ells han 
contemplat la 
idea del bé. 
Utopia 
comunista, 
classista, 
totalitària i 
aristocràtica: 
només governen 
els millors, els 
excel·lents. 
Divisió de la 
societat en tres 
castes 
impermeables: 
productors, 
militars i 
governants 
(filòsofs). Abolició 
de la família. 
Igualtat home-
dona. Estat 
Màxim. 
Karl Popper 
denuncia la 
utopia de Plató 
per ser una 
“societat 
tancada”, 
enemiga de la 
democràcia, no 
respectuosa amb 
les llibertats 
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entre altres 
càrrecs, per 
fer burla dels 
déus. 
 
 

estables.  
Simbologia: Mite 
de la Caverna 
 

individuals. La 
saviesa, criteri 
que legitima a qui 
ha de governar 
(el filòsof). 

 Coneixement Home Déu Món /  Realitat Causalitat Ètica Teoria Política 
ARIST
ÒTIL / 
Monis
me 
 

Defensa del 
coneixement 
sensible, 
combinat amb la 
raó: no hi ha res a 
l’enteniment que 
abans no hagi 
passat pels sentits. 
La ment és una 
“tàbula rasa” quan 
neixem. Un cop 
l’enteniment rep la 
informació que 
prové dels sentits, 
la converteix en 
coneixement 
general gràcies a 
l’abstracció 
(conceptualització) 
i al llenguatge. 

Monisme 
Antropològic: cos 
i ànima són una 
unitat substancial 
inseparable. El cos 
és la matèria i 
l’ànima és la 
forma. Quan 
l’ànima mor, el cos 
també. 
L'ànima és, doncs, 
un principi vital 
present en tots els 
éssers vius. Per 
això Aristòtil 
distingeix tres 
tipus d'ànima: 
vegetativa, 
sensitiva i racional. 

Motor 
immòbil: 
causa de 
totes les 
causes: fa 
que la natura 
sigui principi 
de moviment. 
El canvi 
s’explica per 
la teoria de 
la potència i 
l’acte. La 
forma 
actualitza 
l’ésser, 
mentre que la 
matèria de 
l’ésser es 
vincula amb 
la potència 
d’aquest 
ésser: Teoria 
hil·lemòrfica 

Monisme 
Ontològic: 
només hi ha una 
realitat, que és la 
que es composa 
de les coses 
materials i 
particulars. La 
ciència és 
possible perquè la 
raó humana és 
capaç de 
“abstraure” les 
característiques 
comunes a tots 
els éssers 
individuals i 
formar així, 
conceptes, judicis 
i raonaments 
universals. Però 
només existeix 
realment l’ésser 
singular. 
La raó és també 
capaç de conèixer 
les 12 categories 
de l’ésser. 
 
 
 

Teoria de les 4 
causes: material, 
formal, eficient i 
final (visió 
teleològica), tot 
existeix per una 
finalitat. 
L’atzar no 
existeix. 

Distinció entre 
virtuts ètiques i 
dianoètiques. 
Criteri del terme 
mig per a l’acció 
sàvia i prudent. 

S’inclina per un 
règim 
aristocràtic; han 
de governar els 
millors, els 
excel·lents. Però 
cada poble ha 
d’adaptar el seu 
sistema de 
govern al seu 
caràcter propi 
(per exemple a 
Esparta la 
timocràcia és un 
bon sistema) 
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 Coneixement Home Déu Món /  Realitat Causalitat Ètica Teoria Política 
Descar
tes: 
Raciona
lisme 
 

- El coneixement 
vertader té un 
origen i un 
fonament racional. 
- Doctrina 
metafísica: 
Si alguna cosa no 
és pensada no és. 
 
La ciència és 
possible. L’home 
pot assolir la 
veritat absoluta. 
Defensa de les 
idees innates (No 
són 
reminiscències) El 
camí cap al 
coneixement és la 
raó, guiada pel 
mètode, que té 4 
parts: evidència, 
anàlisi, síntesi i 
enumeració. 
 
El coneixement 
matemàtic és el 
model de claredat i 
certesa. 
 
Anàlisi de les idees 
(innates, 
adventícies, 
factícies). Distinció 

DUALISME 
MECANICISTA 
 
L’home està fet de 
dues substàncies 
(contra Aristòtil): 
1. Res Cogitans 
(Substància 
pensant, 
s’identifica amb el 
Jo o la consciència) 
 
2. Res extensa: el 
cos material, 
concebut com una 
màquina, reduïble 
a equacions 
matemàtiques. 
 
El Jo, primera 
veritat, es dedueix 
del pensament, 
està fet de 
“substància 
pensant” i pot 
existir sense el 
cos. No és resol el 
problema de la 
connexió entre 
l'ànima (substància 
pensant) i el cos 
(substància 
extensa)  
 

Es demostra 
a partir de 
l’anàlisi de les 
idees 
(Argumentaci
ó basada en 
la 
demostració 
de Sant 
Anselm). La 
idea d’un 
ésser perfecte 
només pot 
provenir de 
Déu. La idea 
de Déu és 
una idea 
innata. 
Alhora, Déu 
és la 
garantia de 
veritat sobre 
el món., i 
també 
garantia 
davant la 
hipòtesi del 
Geni Maligne 

Teoria de les tres 
substàncies. Tot 
el que existeix 
pot ser: 
1. Substància 
divina (Déu) 
 
2. Substància 
pensant o 
pensament (el Jo, 
o “res cogitans”)  
 
3. Substància 
extensa o 
extensió 
(matèria, o “res 
extensa”) 
 
Déu ha creat i 
ordenat l’univers 
seguint un patró 
matemàtic. 
La substància té 
dues propietats, 
l'atribut 
(l’essència) i el 
mode (com es 
manifesta). 
 
 
 
 
 
 

DETERMINISME 
CAUSAL 
 
L’univers és una 
màquina: segueix 
unes lleis causals 
que determinen 
tots els fenòmens 
que s’hi 
produeixen. Per 
tant, es pot 
preveure el futur i 
dominar-lo 
(Determinisme). 
 
Leibniz i Newton 
potencien 
aquesta imatge 
(l’univers és un 
rellotge perfecte, 
amb un rellotger, 
que és Déu) 
 
La naturalesa és 
inanimada. Està 
sotmesa a lleis 
immutables i 
fixes. No tolera ni 
la màgia ni 
l’encantament. 
 

Tres màximes de 
la moral 
provisional: 
1. Adaptar-se als 
hàbits i costums 
propis del país on 
es viatja 
2. Ser ferm i 
decidit en les 
accions,  i seguir 
fins les opinions 
més dubtoses, un 
cop estem 
determinat per 
elles, amb no 
menys constància 
que si haguessin 
estat molt 
segures.  
3. ser capaç de 
dominar-se a un 
mateix, tan pel 
que fa als desigs 
com pel que fa a 
l’adversitat en la 
sort. 
 

 



Escola Pia Santa Anna  / Seminari virtual de Filosofia / Curs 2010-2011 
 
  

 

4 

entre Intuïció 
intel·lectual 
(captació 
immediata de les 
idees vertaderes) / 
intuïció sensibe. El 
coneixement 
vertader és el 
resultat de la 
intuïció intel·lectual 
de les primeres 
veritats i la 
deducció racional 
de noves veritats a 
partir de les 
primeres, fet per la 
nostra ànima 
racional. 
 

El “Cogito ergo 
Sum” és la primera 
gran veritat. 
Procés seguit: 
Dubte Metòdic: 
dubtar de tot fins 
que s'arribi a una 
veritat de la qual 
no es pugui 
dubtar, ni tan sols 
amb la hipòtesi del 
Geni Maligne. 
 
 

 Coneixement Home Déu Món / Realitat Causalitat Ètica Política 
HUME 
/ 
Empiri
sme / 
Escepti
cisme 
 
- Té 
com a 
finalitat
:Salvar 
del 
dogmati
sme i la 
supersti
ció. 

1. Principi 
empirista 
L’experiència és 
l’origen i el límit 
del nostre 
coneixement. (La 
raó mai no pot 
engendrar per si 
sola una idea 
original) 
2. Principi 
d’immanència 
Tan sols coneixem 
directament les 
nostres 
representacions 
mentals (que són 
immanents a la 

De l’home només 
en podem saber el 
que se’n desprèn 
de les impressions 
sensibles: és un 
organisme material 
viu (monisme 
antropològic) 
sotmès a les 
mateixes lleis que 
els altres cossos 
físics. 
 
Crítica de la idea 
metafísica del jo: 
No existeix com a 
unitat substancial 
del subjecte. La 

És una idea 
metafísica, i 
per tant, 
irrellevant. 
No prové de 
cap impressió 
sensible. Déu 
no se’ns 
“apareix”. 
- Hume fa 
una crítica 
radical de les 
proves de 
l’existència de 
Déu. 
- La crítica al 
principi de 
causalitat 

Crítica de la idea 
metafísica del 
món. No tenim 
cap idea sobre el 
món com a 
totalitat. Només 
en tenim 
impressions 
aïllades. 
El costum i 
l’hàbit, basats en 
la repetició, ens 
permeten 
adaptar-nos a la 
realitat, creant la 
il·lusió de la 
constància i la 
permanència: 

La idea de Causa 
és una idea 
metafísica, ja que 
no prové de cap 
impressió 
sensible. La 
ciència (Newton) 
no té fonament.  
Tot el que podem 
fer són 
generalitzacions 
inductives, les 
quals no 
permeten fer 
prediccions 
segures sobre  el 
futur: encara que 
sempre ha sortit 

EMOTIVISME 
El criteri moral no 
és racional. Per 
tant, no és 
possible una 
ciència moral. Tot 
intent de justificar 
racionalment els 
judicis morals cau 
en la Fal·làcia 
Naturalista: 
Deduir el que 
ha de ser fet a 
partir del que 
és. 
El criteri moral 
sempre és 
subjectiu: depèn 

Els supòsits. 
- “Estat de 
naturalesa” 
- “Contracte 
social”  
són ficcions 
indemostrables 
-És la utilitat 
dels éssers 
humans allò que 
explica la 
formació de les 
societats a 
partir de la 
cèl·lula familiar. 
- La UTILITAT i 
l’INTERÈS 
justifiquen també 
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ment), no pas les 
coses. 
Els sentits tan sols 
són conductes pels 
quals aquestes 
imatges es 
transmeten. 
No hi ha contacte 
entre la ment i 
l’objecte. 
3. Principi de 
còpia (o 
correspondència
) 
- Totes les nostres 
idees només són 
còpies de les 
nostres 
impressions. 
4. Principi 
d’associació 
d’idees 
- Llei de semblança 
- Llei de 
contigüitat. 
- Llei causa – 
efecte. 
5. Principi de 
negació de les 
idees 
generals. 
(nominalisme) 
- No existeixen 
idees abstractes o 
generals o innates. 
- Totes les idees 
“generals” són, en 
definitiva, idees 

idea del jo no 
prové de cap 
impressió concreta 
o identificable. 

comporta no 
acceptar 
l’existència 
d’un Déu que 
és causa de 
tot el que 
existeix. 
 

demà també 
sortirà el sol. 

el sol, potser 
demà no surt. 
No tenir 
impressions sobre 
el futur. 
Distinció entre les 
qüestions de fet 
(no en podem fer 
prediccions 
causals, el 
contrari sempre 
és possible) i les 
relacions 
d’idees (basades 
en el principi de 
no contradicció, 
són segures però 
no existeixen en 
el món exterior) 
 

dels nostres 
sentiments. 
Acceptem com a 
bo el que satisfà 
els nostres 
sentiments i com 
rebutjable el que 
ens repugna. 
Hume és un clar 
precedent dels 
teòrics de la 
Intel·ligència 
Emocional 
(Gardner, 
Goleman, 
Punset): La raó 
és, i només pot 
ser, l'esclava de 
les passions. La 
frase vol dir que 
són les nostres 
passions 
(contingut 
inconscient) les 
que decideixen la 
nostra acció, 
mentre que la raó 
té un paper 
estratègic (busca 
els mitjans 
òptims) i 
justificador. 
 
 
 
 
 
 

la CREENÇA 
RELIGIOSA. 
únic i personal 
(prova 
cosmològica). 
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particulars, lligades 
a un 
terme general. 
6. Escepticisme: 
No podem saber si 
el coneixement 
sensible ens 
informa 
vertaderament 
sobre el món 
exterior. Però el 
costum i l’hàbit així 
ens ho fan creure.  
 
 

 
 
 
 
 

 Coneixement Home Déu Món /  Realitat Causalitat Ètica Teoria Política 
KANT / 
Criticis
me. 
Idealis
me 
Trasce
ndenta
l. 

Revolució 
copernicana del 
Coneixement. 
Posa límits al 
coneixement: s’ha 
d’adaptar a les 
nostres condicions 
a priori: espai, 
temps i categories 
Distinció entre 
ciència fenomènica 
(la única possible) i 
la noümènica (fora 
del nostre abast). 
La metafísica com 
a ciència és 
impossible, però es 
pot accedir a ella 
per mitjà de la raó 
pràctica (acció 
moral) 

Distingeix entre el 
Jo fenomènic i el 
Jo noümènic, no 
cognoscible, però 
necessari com a 
unitat que fa 
possible la síntesi 
de tots els nostres 
coneixements. 
Alhora, és el 
subjecte on es 
dóna la llibertat (jo 
moral) 
 
El Jo fenomènic és 
el jo empíric  
o subjecte empíric. 
És el jo tal com 
s’ofereix en 
l’experiència; el jo 
com a realitat 
fenomènica 

Pressupòsit 
moral que 
justifica la 
nostra acció. 
No es pot 
conèixer la 
seva 
existència, 
però sí 
postular-la a 
partir de la 
reflexió 
relativa al 
món moral. 

Distinció entre 
món fenomènic i 
noümènic. Hi ha 
ciència de 
fenòmens (la cosa 
per a mi), però 
no de noümens 
(la cosa en sí) 

És una categoria 
a priori del nostre 
enteniment, és a 
dir, una condició 
a priori sense la 
qual el món 
fenomènic no és 
“pensable” 

“El deure per al 
deure”. Ètica 
autònoma: l’acció 
moral es justifica 
per si mateixa, no 
en funció d’una 
finalitat que és 
aliena a ella. Els 
Imperatius 
Categòrics, 
condicions a priori 
de l’acció moral. 
Postulats de la 
raó pràctica són 
proposicions que 
no poden ser 
demostrades des 
de la raó teòrica 
però que han de 
ser admeses si es 
vol entendre el 
"factum moral". 

La societat s’ha 
de conduir de 
manera que 
s’arribi a una 
“República Moral” 
en què regni la 
“pau perpètua” 
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constituït per cos i 
vida psíquica i 
sotmès al temps i 
l’espai. 
 

No es poden 
conèixer 
racionalment però 
sí per mitjà de la 
“fe racional”. N’hi 
ha tres: 
l’existència de la 
llibertat, la 
immortalitat de 
l’ànima, i 
l’existència de 
Déu. 
 

 Coneixement Home Déu Món / Realitat Causalitat Ètica Política 
STUAR
T MILL 
/  
Utilitar
isme 

Empirisme. 
Importància 
fonamental de la 
informació que 
obtenim per mitjà 
dels sentits, sense 
menystenir però en 
cap cas el paper de 
la raó, alhora 
d’emetre judicis 
lògics i racionals 
que permetin 
decidir quina és 
l’opció òptima en 
cada cas 
(estratègia 
racional) Gràcies a 
la raó podem 
portar a terme el 
famós “càlcul 
utilitarista” per 
decidir l’acció que 
ens farà més 
feliços, o bé per 

Ésser 
essencialment 
lliure. Ha de 
disposar de 
llibertat positiva i 
negativa. Qui 
renuncia a la seva 
llibertat deixa de 
ser home. 
Mill parla de la 
llibertat en sentit 
social i polític, no 
en sentit metafísic. 
Llibertat 
positiva:  
depèn dels 
recursos que 
tinguem (diners, 
talent, xarxes 
socials, família, 
etc.) 
Llibertat 
Negativa: 
depèn de 

Cal ser 
tolerant amb 
les creences 
religioses, 
però s’han de 
mantenir en 
l’ambit 
estrictament 
privat. 
Ofendre i 
perjudicar 
són coses 
diferents. Cal 
erradicar els 
fanatismes, i 
també el 
fanatisme 
religiós. 

Realisme 
utilitarista: El 
món és real, 
podem canviar-lo 
per tal de 
convertir-lo en un 
lloc agradable per 
viure-hi, que ens 
faci feliços. Si el 
món ens fa 
feliços, és que 
deu existir. El 
món de Mill és, 
fonamentalment, 
la realitat social. 

S’accepta de 
manera implícita, 
a partir del 
Principi 
Utilitarista: les 
accions útils són 
la causa objectiva 
de l’augment de 
la felicitat i el 
benestar general. 

PRINCIPI 
UTILITARISTA 
criteri moral que 
té la pretensió de 
fer objectiva la 
decissió i el judici 
moral, per tal 
d’evitar de caure 
en la “Fal·làcia 
Naturalista”: és 
moralment bona 
aquella acció que 
produeix un 
augment 
mesurable i 
quantificable del 
benestar i la 
felicitat generals. 
-Càlcul Utilitarista 
-
Conseqüencialism
e 
-Utilitarisme de 
les Regles. 

LIBERALISME 
POLÍTIC 
Separació 
rotunda entre 
l’estat i l’església, 
entre l’esfera 
pública i privada. 
Igualtat total 
home/dona. 
Defensa absoluta 
de la democràcia 
liberal. Rebuig del 
Paternalisme. 
Defensa de 
l’Estat Mínim no 
intervencionista. 
La funció de 
l'estat és la de 
garantir les 
llibertats 
individuals dels 
ciutadans i 
l'exercici dels 
seus drets i 
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distingir entre la 
“qualitat” dels 
plaers i la 
“quantitat”. 
 

l'absència 
d'obstacles: 
impostots, lleis 
prohibitives, taxes, 
arancels, queixes 
dels veïns, 
normativa 
municipal, etc. 

 
 
 
 
 
 
 

deures. 
-Defensa de 
l'estat de dret (la 
llei tracta a 
tothom per igual, 
ningú està per 
sobre de la llei) 
 

 Coneixement Home Déu Món /  Realitat Causalitat Ètica Teoria Política 

Nietzsc
he 
Vitalism
e 

La ciència i el 
llenguatge són 
metàfores que 
l’home nihilista 
inventa per 
substituir el 
contacte directe 
amb la realitat. La 
ciència és, doncs, 
un engany. 
Substituir la 
realitat per les 
paraules o per les 
teories racionals 
només porta a una 
farsa manipuladora 
i postissa. 
Perspectivisme: 
el coneixement és 
vital, parteix de la 
pròpia experiència 
subjectiva. 
Cadascú ha de fer 
la seva: no hi ha 
cap experiència 
d'un altre que 
pugui substituir la 
meva. 

Distinció entre 
l’home nihilista i el 
superhome, la 
nova evolució 
moral de l’home, 
en sentit noble, 
creador i 
aristocràtic, que 
pren com a guia de 
la seva acció la 
seva voluntat de 
poder. 
Reïvindicació del 
cos: el superhome 
viu el seu cos, el 
vivifica i sent la 
joia d’aquesta 
vivificació. 
Reïvindicació de 
l'esperit 
Dionisíac enfront 
de l'Apolini. 
L'instint i la 
voluntat de 
poder són els 
criteris que segueix 
el superhome a 
l'hora de 

Déu ha 
mort. I el 
seu lloc 
queda vacant 
per sempre 
més. Amb 
Déu moren 
els valors 
nihilistes que 
han portat 
l’home per un 
camí de 
negació i 
renuncia. 

El món real és el 
que podem captar  
a través dels 
nostres sentits, la 
font de totes les 
oportunitats 
perquè el 
superhome pugui 
afirmar-se 
vitalment. El món 
autèntic és la 
natura, creadora 
de vida. Rebuig 
del dualisme 
metafísic (Plató). 
La realitat està 
marcarda per 
l'Etern Retorn, 
unca concepció 
cíclica del temps 
(contrària a la 
linial, pròpia del 
cristianisme) 

Com a concepte 
científic és 
rebutjable, igual 
que la ciència en 
general. Com a 
concepte moral, 
el superhome 
esdevé causa de 
si mateix i de 
totes les 
determinacions 
que emanen de la 
seva voluntat de 
poder. 

Transvaloració. 
Cal recuperar el 
sentit autèntic 
dels valors, 
pervertit i 
corromput per 
segles de 
manipulació 
nihilista (La gran 
mentida). Cal 
superar el 
nihilisme, que 
passa per les 
següents fases: 
1. Ressentiment 
2. Mala 
Consciència 
3. Ideal Ascètic 
4. La Mort de Déu 
5. La Mort de 
l'Home 
La vida és el valor 
suprem. Amb ella 
l'instint, la 
voluntat i tot el 
que ens lliga a la 
natura. La mort i 
l’ideal ascètic, els 

Règim anarco-
aristocràtic. 
L’home noble no 
necessita de lleis, 
perquè en té prou 
amb la seva 
noblesa. 
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manifestar-se. màxims 
antivalors. 

 


