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INTRODUCCIÓ  

 

Aquesta memòria d’acord amb els objectius i pla de treball detallat del projecte finançat 

per la Generalitat de Catalunya, a través de les “beques per a estades a l’estranger”, 

analitzarà els autors capdavanters de l’empirisme anglès i posteriorment enllaçarà amb 

la figura de Thomas Reid i William Hamilton. 

 

La visió de Thomas Reid estarà encarada amb el tema del “sentit comú”, ja que Reid és 

certament el primer filòsof escocès de la Il·lustració que desenvolupa el tema del sentit 

comú de forma sistemàtica, en assolir la càtedra de “Moral Philosophy” a la Universitat 

de Glasgow, després d’Adam Smith. 

 

Aquesta filosofia del sentit comú dels segles XVIII i XIX va arribar a la Universitat de 

Cervera per Ramon Martí d’Eixalà i posteriorment a la Universitat de Barcelona per 

Francesc Xavier Llorens i Barba. 

 

La filosofia de Hamilton representa l’inici i el punt de retrobament de la filosofia 

escocesa de la Il·lustració, en el seu final, amb la filosofia catalana de la Renaixença del 

segle XIX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. DAVID HUME 

 

1.1 CORRENTS DE PENSAMENT CONTEMPORANIS A HUME 

 

El filòsof i historiador David Hume1 va publicar diverses obres, de les quals es pot citar 

“A Treatise of Human Nature”, la qual va ser publicada anònimament per primera 

vegada el 1739. Per tal d’analitzar la temàtica de l’obra esmentada convé tenir en 

compte les corrents de pensament contemporànies a Hume. 

 

En primer lloc, es pot senyalar la influència el sistema metafísic racionalista de Hobbes, 

Descartes, Leibniz, Spinoza i Malebranche. 

 

En segon terme, la influència de Isaac Newton, ja que les doctrines experimentals  de 

Newton van ser ensenyades a Edimburgh en l’època estudiantil de Hume.2 

 

Una tercera branca d’influx va ser l’escola empirista i anglesa de filosofia de Locke, 

Shaftesbury, Mandeville, Hutcheson i Joseph Buter. Aquests pensadors van observar la 

grandesa del sistema dels racionalistes i van cercar a través de l’examinació de les 

                                                 
1 David Hume (1711-1776) és considerat un dels representants més típics del pensament empirista. 
Aquest filòsof britànic va realitzar un anàlisis del coneixement, seguint allò establert amb anterioritat per 
Locke. D’aquesta manera accepta com a única font de coneixement la sensació i elabora la teoria 
associacionista, a la vegada que refuta els conceptes de substància i causalitat, que dominaven en el 
pensament racionalista. No nega l’existència d’una possible substància o causalitat reals, però si afirma la 
impossibilitat de conèixer-les. El que s’accepti que un fet és causa d’un altre es deu a l’hàbit de percebre 
el segon després del primer. Aquesta repetició crea en el subjecte una creença. Per altra part, l’existència 
no és quelcom que s’afegeixi a una idea, sinó que allò existent es presenta a la ment com una impressió 
dotada d’una vivacitat superior a la d’allò fictici. El coneixement per tant, no és quelcom deduïble a 
priori, sinó quelcom que només l’experiència pot donar.  
 
El seu escepticisme el va portar a recusar qualsevol argumentació racional en el camp d’allò religiós i a 
considerar que el comportament moral no és resultat d’un cert tipus de raonament, sinó de l’hàbit de 
realitzar actes agradables pels individus i conduents a una convivència satisfactòria. Les seves principals 
obres són: A Treatise of Human Nature (1740), Enquiry Concerning Human Understanding (1778), 
Enquiry Concerning the Principles of Morals (1751) i The Natural History of Religion (1755). El 1752 va 
publicar els Political Discourses, en els que va incloure assajos econòmics (Of Money, Of Commerce, Of 
the Balance of Trade, etc), en els quals inicia una crítica al mercantilisme.   
 
2 “Hume had studied some of the great experimentalist natural philosophers, Boyle and Newton, for 
example, and was impressed by their work. Given that the experimental method had been so successful in 
natural philosophy, it seemed obvious to him that we ought to use this same method to develop a new 
science of human nature” (Fate Norton, D. i  Norton, M. J., Treatise of Human Nature, Oxford University 
Press, Oxford, 2000, p. 115) 
 



facultats i principis de la ment humana l’establiment dels límits del nostre coneixement i 

els fonaments de les nostres obligacions. 

 

En quart lloc, es pot mencionar el sistema racionalista dels ètics, entre els autors del 

qual Samuel Clarke esdevé un deixeble per excel·lència. 

 

En aquell moment les controvèrsies religioses entre catòlics i protestants i més tard 

entre teistes i deistes van marcar a Hume. 

 

Finalment, molt connectat amb les controvèrsies religioses va ser la intensa preocupació 

dels pensadors francesos amb l’escepticisme, “skepticism”. 

 

1.2 “A TREATISE OF HUMAN NATURE” 

 

1.2.1  L’EMPIRISME DE HUME 

 

El principal propòsit del llibre I del Tractat és establir l’empirisme i després examinar 

un quants sistemes metafísics i problemes filosòfics.3 

 

L’empirisme de Hume es basa en dos preposicions; la primera de les quals consisteix en 

què totes les nostres idees deriven d’impressions dels sentits o de sentiments innats.4 Per 

tant, no podem concebre coses que difereixin de tot allò que prové de la nostra 

experiència. La segona preposició està també relacionada amb l’experiència, ja que un 

determinat fet no pot mai provenir del raonament a priori, sinó que ha de ser descobert 

per l’experiència.5  

                                                 
3 “we must in this science make our experiments by means of “a cautious observation of human life, and 
take them as they appear in the common course of the world, by men’s behaviour in company, in affairs, 
and in their pleasures” (…) “Hume, accepting these limitations, attempts in the Treatise to articulate a 
new kind of philosophy, an experience-based science of human nature” (Fate Norton, D. i  Norton, M. J., 
Treatise…, ob. cit., p. 115) 
 
4 “In his vocabulary perceptions are the immediate object of thought, but there are two fundamentally 
different types of perception, impressions and ideas.” (Fate Norton, D. i  Norton, M. J., Treatise…, ob. 
cit., p. 117) 
 
5 “Locke had argued there are no innate ideas or principles, and had then gone on to argue that the 
hypothesis of innate ideas is unnecessary because all our ideas  and principles can be produced by 
experience.” (Fate Norton, D. i  Norton, M. J., Treatise…, ob. cit., p. 118) 
 



 

Com a conseqüència d’aquestes dues proposicions els sistemes metafísics que ens 

expliquen l’existència de Déu, l’origen del món, i altres assumptes transcendentals de 

l’experiència humana, no tenen significat i inclòs si el tinguessin, no podrien ser 

exhibits com a vertaders. 

 

Cal esmentar dos grups principals de conceptes el significat dels quals els metafísics 

han afirmat que transcendeixen els límits de l’experiència. Per una banda: espai,  temps, 

nombre, geometria i aritmètica. Per altra banda: causa i efecte, força, energia i 

necessitat. 

 

La ciència experimental de Hume es basa en què totes les percepcions de la ment 

humana s’engloben en dos tipus distints anomenats impressions i idees.6 

 

La ment és dibuixada com una cosa immaterial amb el poder de percebre 

representacions de coses del món en el qual habita, de raonar sobre aquestes 

representacions i prendre decisions que són comunicades a l’acció física del cos. 

Aquestes representacions són normalment anomenades “idees”.7 

 

En el llibre I, part I, Hume recorda el silenci del món material, del qual les nostres 

impressions venen i del qual ells són suposadament representades.  

 

                                                                                                                                               
 
6 “Impressions include “all our sensations, passions and emotions” and for starters can be said to enter the 
mind greater force or vivacity than do ideas, the “faint images” of impression. Although Hume initially 
suggest that the difference between the two types of perception is simply the difference between actually 
experiencing something and later remembering that experience, we later learn that this particular 
difference is far from absolute.” (Fate Norton, D. i  Norton, M. J., Treatise…, ob. cit., p. 117) 
 
-“Hence even to begin the search for the impression implies that I have the idea, and yet according to 
Hume’s philosophy it seems that if there is no corresponding impression then there is no idea either.” 
(Broadie, A., The tradition of scottish philosophy, Polygon, Edinburgh, 1990.p. 99) 
 
7 “So he regards himself as having established the general proposition, “that all our simple ideas in their 
first appearance are derived from simple impressions, which are correspondent to them, and which they 
exactly represent.” (Morris C. R., Locke Berkeley Hume, Oxford University Press, London, 1931. 
pp. 120-121) 
 



De les impressions del sentit (s’originen en l’ànima de causes desconegudes), i de les 

impressions de la reflexió8 provenen les idees. Por, per exemple, és una impressió de la 

reflexió resultant d’una idea de pena i pena és una impressió del sentit. L’interés de 

Hume es basa en la relació entre impressions i idees, ja que a partir d’això estableix la 

primera de les dos bàsiques proposicions de l’empirisme: “Cada simple idea és derivada 

d’una corresponent impressió”.9 El pensament és una qüestió d’imatges mentals, i els 

constituents de tots els nostres quadres mentals són les representacions de les 

impressions del sentit.  

 

1.2.2   IDEES ABSTRACTES 

 

Els empiristes els quals mantenen que totes les nostres idees són derivades de 

l’experiència han trobat dificultat en l’explicació de les idees generals. Per exemple, els 

termes generals  d’“home”, “triangle”, “vermell” i “moció”. 

 

Per veure només els trets dels homes o dels triangles, Locke parteix de l’existència del 

poder de l’abstracció, ja que per mitjà de les particulars idees del sentit, manufacturem 

idees generals, les quals representen només els trets comuns de tots els individus de la 

mateixa mena i ometen el què és particular de cada un. 

 

Però, Berkeley havia indicat que si cadascú de nosaltres elimina de la seva idea o imatge 

d’un particular home tots els trets peculiars del mateix i allò que no és igual que els 

altres homes, llavors no s’obté cap imatge. 

 

Això és particularment clar en el cas d’una idea com “vermell”. No hi ha cap tret 

imaginable comú a tots els colors de vermell. La nostra idea general de vermell no pot 

ser vermell del tot, el qual és absurd.  

 

                                                 
8 “Impressions of reflection are what Hume calls secondary impressions, thus distinguishing them from 
impressions of sensation, or the original impressions with which experience begins. This is not to suggest 
that impressions of sensation are of more importance (they are not) than impressions of reflection, but 
only to emphasize that the latter impressions are “deriv’d in a great measure from our ideas”. (Fate 
Norton, D. i  Norton, M. J., Treatise…, ob. cit., p. 119) 
 
9 “He notes that our impressions are also of two kinds: impressions of sensation and impressions of 
reflection.” (Fate Norton, D. i  Norton, M. J., Treatise…, ob. cit., p. 119) 
 



Berkeley manté que la idea de la ment que respon a un terme general, és sempre 

quelcom particular i específic, però l’ús d’aquest el fa general.  

 

Hume continua Berkeley, però va més enllà tot explicant quin és el significat  d’una 

idea particular, que tothom comparteix. Per explicar això, Hume invoca la doctrina de 

l’associació d’idees. Idees, les impressions de les quals són semblants i contínues en 

l’espai o temps esdevenen associades a la ment. Això vol dir que la ment té una 

tendència a passar d’una a l’altra. Un terme general és associat per la contigüitat (per 

mitjà del temps i l’espai) amb unes quantes coses particulars les quals és aplicada. Les 

idees d’aquestes són associades per la ressemblança amb una altra i amb altres com elles 

en el mateix sentit. Així, el terme “mantenir” la idea general, implica tendir a 

l’associació particular de membres d’una família d’idees associades per la 

ressemblança. 

 

El mèrit d’aquesta teoria és que explica com es pot entendre un terme general sense 

formar una “idea general abstracta”. Aquest va ser el primer dels molts usos que Hume 

va fer del principi de l’associació d’idees. 

 

1.2.3   ESPAI, TEMPS I EXISTÈNCIA 

 

En  el Tractat, Llibre I, Part II, Hume prova d’explicar la natura d’aquelles idees les 

quals estableixen l’estructura i perfil del nostre món. 

 

L’espai i el temps són els mitjans en les quals les nostres impressions ocorren.10 Hume 

manté que les nostres impressions o les nostres idees no són infinitivament divisibles, 

sinó que arriben a un mínim més enllà del qual no podem veure, sentir o imaginar 

alguna cosa més petita en talla o curta en duració. Aquests mínims Hume els anomena 

punts visibles i tangibles. La seva existència és un fet empíric i l’experiment del qual hi 

dóna suport.  

 

                                                 
10 “He had concluded that “all our simple ideas proceed, either mediately or immediately, from their 
correspondent impressions”. (Fate Norton, D. i  Norton, M. J., Treatise…, ob. cit., p. 122) 
 



Hume està convençut que l’espai en general, objecte de la geometria, és una pura ficció 

a la que no correspon cap impressió empírica. Només els cossos extensos són objecte de 

la percepció, ja que tot cos extens no és  res més que un conjunt de varis punts colorits 

disposats amb cert ordre. Tampoc pot sostenir-se que l’espai en general sigui una idea, 

és a dir, una còpia d’alguna impressió ben determinada. Entre la ciència de l’espai i les 

percepcions dels cossos extensos s’ha de reconèixer una fractura. És aquesta fractura la 

que impedeix aplicar amb seguretat les proposicions científiques a l’experiència. 

 

Pel què fa la noció de temps, segons Hume es pot realitzar un anàlisis similar. Aquesta 

noció que va ser assumida per Newton com a fonament de la seva mecànica i 

interpretada per ell mateix com a corresponen a una realitat absoluta, Hume la redueix a 

un simple nombre que serveix per designar els esdeveniments complexes, doncs 

resulten compostos per instants successius.11  

 

En relació a l’existència, Hume manté que les impressions no poden assegurar-nos 

l’existència de quelcom permanent com a substrat de les qualitats percebudes ni com a 

substrat dels diferents actes perceptius. Si interpretéssim la causalitat com a relació 

entre fenòmens percebuts i una realitat subjacent, podríem certament acollir el concepte 

de substància material com a causa dels actes psíquics. Però si refutem aquesta aplicació 

arbitrària del concepte de causa, tenim que reconèixer que, dins de l’experiència, la 

paraula “existència” no significa quelcom precís. No se’ns ofereix, en efecte, una 

impressió particular de l’existència, sinó que totes les impressions existeixen per igual. 

Per tant, l’existència d’un objecte no significa altra cosa que el conjunt de totes les seves 

qualitats i l’existència d’un “jo” no significa altra cosa fora del mosaic dels seus actes 

perceptius. 

 

En definitiva, Hume argumenta que cada idea és la idea d’un ésser. L’existència ha de 

ser una sola idea que acompanya una altra idea i cada una forma la idea de l’objecte del 

qual hi pensem. Ell conclou que “cada idea que ens complau formar és la idea de 

l’ésser; i la idea d’un ésser és una idea que ens complau formar”. 

                                                 
11 “But we can none the less form an idea of particular experience of time –a particular succession of 
perceptions- and from this we can form the general or abstract idea of time. This abstract idea, Hume 
says, like all other abstract ideas, is represented in the imagination by a “particular individual idea of a 
determinate quantity and quality” joined to a term (in this case the term time) having general reference.” 
(Fate Norton, D. i  Norton, M. J., Treatise…, ob. cit., pp. 123-124) 
 



 

Unes quantes importants conseqüències segueixen això esmentat: 

 

- Primerament, no es pot formar una idea d’alguna cosa específicament diferent de les 

idees i impressions.  

 

- En segon lloc, concebre l’existència de Déu o d’un altre ésser és el mateix i per tant, 

no té sentit dir que la idea de Déu presenta característiques peculiars en relació a 

l’existència. 

 

- En tercer lloc, la tradicional explicació del judici, com la unió d’idees és falsa.  

 

1.2.4  UN CONEIXEMENT A PRIORI I EMPÍRIC 

 

Les idees que constitueixen el món de la nostra experiència presenten un ordre i 

regularitat. Tals caràcters són deguts als principis que els associen i uneixen entre si. 

Hume reconeix tres únics principis d’aquesta naturalesa: la semblança, la contigüitat en 

el temps i en l’espai i la causalitat.12 

 

Ara bé, tenint en compte el pensament de Hume de les idees com imatges visuals, cal 

comprendre el què ell entén com a “relacions d’idees”. Ell afirma en el Tractat que les 

relacions les quals depenen de les idees són: ressemblança, contrarietat, graus de 

qualitat i proporcions en qualitat i número. Causació, identitat i relacions espai-

temporals no són relacions d’idees.13 

 

La relació de semblança, quan es refereix a simples idees i no a coses reals posseeix la 

una certesa absoluta i constitueix el domini del coneixement veritable de la ciència. 

                                                 
12 “Hume also distinguishes between two kinds of relation, natural and philosophical. The three natural 
relations, resemblance, contiguity and causation, are in fact three forms or principles of natural 
association.” (Fate Norton, D. i  Norton, M. J., Treatise…, ob. cit., p. 120) 
 
13 “Hume approaches the difference between knowledge and probability through a second discussion of 
philosophical relations. These relations, he argues, are of two kinds. The first kind includes resemblance, 
proportion in quantity or number, degrees in any quality, and contrariety; these relations, “depend entirely 
on the ideas, which we compare together”. The second kind includes the relations  of identity, relations of 
time and place, and causation; these may be changed without any change in the ideas” (Fate Norton, D. i  
Norton, M. J., Treatise…, ob. cit., p. 124) 
 



Sobre ella es fonamenten la geometria, l’àlgebra i l’aritmètica, els objectes dels quals 

són idees simples que no aspiren a cap realitat efectiva. 

 

Tots els raonaments que es refereixen a realitats o fets es fonamenten en la relació de 

causa i efecte. Ara bé, la tesis fonamental de Hume és que la relació de causa i efecte no 

pot ser mai coneguda a priori, això és, amb un pur raonament, sinó només per 

l’experiència. Ningú, posat front a un objecte que per ell sigui nou, pot descobrir les 

causes i els seus efectes abans d’haver-los experimentat i només raonant sobre ells.14 

 

Així, cap objecte descobreix per mitjà de les qualitats que apareixen als sentits, les 

causes que el produeixen o els efectes que produirà i la nostra raó no pot, sense l’ajuda 

de l’experiència efectuar cap inducció que es refereixi a la realitat o els fets. Això 

significa que la connexió entre causa i efecte, tot i després d’haver estat cercada per 

l’experiència, continua essent arbitrària i amb manca de qualsevol necessitat objectiva. 

Causa i efecte són dos fets totalment diversos, cada un dels quals no té res en si que 

suposi necessàriament l’altre. 

 

Per tant, tot el que sabem per l’experiència és que de causes que ens semblen semblants 

esperem efectes semblants. Ara bé, és impossible que arguments extrets de l’experiència 

puguin demostrar la semblança del passat amb el futur: tots aquests arguments estan 

fonamentats en la suposició de tal semblança. Aquestes consideracions de Hume 

exclouen que el vincle entre causa i efecte pugui ser demostrat objectivament com a 

necessari, és a dir, absolutament vàlid. 

 

La importància de la doctrina de Hume no està en la seva definició d’un efecte com una 

seqüència invariable i esperada, sinó en la seva insistència que no hi ha altre camí 

d’anticipació o suplement a les nostres observacions que la inferència basada en la 

nostra experiència de què sempre o normalment ocorre. Segons Hume no hi ha relacions 

                                                 
14 “Hume sees in our so-called “knowledge” only a fiction to be accounted for in terms of that experience 
which is for him the only source of human “understanding”, the only basis of that probability which 
supersedes our imagined knowledge and certainty.” (Seth, J., English Philosophers and Schools of 
philosophy, Ballantyne Press, Edinburgh, 1912, p. 152) 
 
 



causa i efecte que estableixi una via per deixar de banda l’apel·lació a l’experiència en 

qüestions de fet. Així, si A causa B, serà un fet que només pot decidir l’experiència.15 

 

Això ens porta a la conclusió que la veritat ha de ser determinada empíricament i que 

l’existència de Déu no pot ser provada a priori. Doncs, la inferència de la relació causa i 

efecte ens porta al coneixement de què quelcom normalment ocorre o no ocorre.16 

 

Finalment dir, que Hume usa tres altres fórmules per expressar la natura d’una veritat 

necessària. La primera es basa en què qualsevol objectes que són diferents, son 

distingibles, i qualsevol objectes que són distingibles són separables pel pensament i la 

imaginació. La segona és que esdevé impossible per la imaginació concebre alguna cosa 

contrària a la demostració. La tercera, és que si una proposició es demostra que és falsa, 

això insinuaria una contradicció. 

 

1.2.5   CAUSA I EFECTE 

 

Hume ofereix dos definicions de causa. La primera consisteix en: “un objecte precedent 

i contigu a un altre, i on tots els objectes ressemblants tenen lloc com relacions de 

precedència i contigüitat a aquells objectes que se semblaran en darrer terme. La segona 

es basa en: “un objecte precedent i contigu a un altre i així unit amb la idea de què un 

determina a la ment a formar la idea d’un altre, i la impressió d’un a formar una idea 

més viva que la darrera.” 

 

Pel que fa els termes “causa” i “efecte”, l’autor considera que no mantenen cap tret 

comú que s’observi en els objectes en  els quals s’aplica, a part de la seva contigüitat en 

l’espai, successió en el temps, i la constant conjunció d’objectes semblants en 

                                                 
15 “This being so it must clearly be Hume’s view that the general principle of causation cannot be 
apprehended by intuition or by abstract reasoning.” (…)“His conclusion is that the principle, since it is 
clearly in fact operative in our thinking, must have arisen as the result of observation and experience.” 
(Morris C. R., Locke…, ob. cit., p. 132) 
 
16 “To sum up, what Hume is really doing is to attempt to show that knowledge depends ultimately on 
two things, namely, the receiving of simple impressions by the senses, and the connecting of the ideas 
corresponding to these impressions in accordance with the causal principle.” (Morris C. R., Locke 
Berkeley Hume, Oxford University Press, London, 1931, p. 129) 
 



experiències passades.17 No existeixen altres trets a observar, i si hi haguessin “poders” 

que hi inferissin, tampoc podríem explicar o predir el fenomen millor que ho podem fer 

sense ells. De fet, no hauríem de conèixer perquè certs objectes tenen certs poders i la 

persistència dels mateixos. A més, la natura dels seus efectes hauria de ser predicable 

només per mitjà de dades empíriques. 

 

Cal mencionar que a part de la contigüitat, la successió i la constant conjunció, existeix 

un altre element en la nostra idea de causa, la idea de la connexió necessària. Hume 

examina com descobrim relacions causals.18 És simplement un assumpte d’associació 

d’idees. Així, l’experiència mostra que A ha estat freqüentment seguida de B i mai ha 

ocorregut sense B. La idea de B és llavors associada amb A. Com a conseqüència, quan 

la idea A ocorre la ment està determinada a passar a la idea de B, i quan la impressió A 

ocorre, això determina no només formar la idea de B, sinó transferir que la idea és la 

impressió de A.19 

 

En definitiva, la determinació de la ment20 depèn només de la repetició ( de conjuncions 

passades), és a dir el costum o l’hàbit i no de cap raonament. Però, l’hàbit explica la 

unió que establim entre els fets, però no la seva connexió necessària. És a dir, explica 

perquè creiem en la necessitat de vincles causals, però no justifica aquesta necessitat. I 

veritablement aquesta necessitat és injustificable. L’hàbit, com l’instint dels animals és 

una guia infalible per la pràctica de la vida, però no és un principi de justificació 

racional o filosòfica, doncs no existeix un principi d’aquesta classe. 

                                                 
17 “ He also sees that a cause always occurs prior to its effect, which is to say an effect always succeeds its 
cause. Contiguity and priority (or succession), Hume concludes, are two perceptible features of a causal 
relationship, but he also concludes that contiguity and priority are not by themselves enough to establish 
such a connection” (Fate Norton, D. i  Norton, M. J., Treatise…, ob. cit., p. 128)  
 
18 “There is another, more important aspect of the causal relation. When we say one object or event is the 
cause of another object or event, we also think that the two objects or events are bound together in such a 
way that, if the cause occurs, the effect must follow, or if the effect is seen, the cause must have preceded 
it.” (Fate Norton, D. i  Norton, M. J., Treatise…, ob. cit., p. 128) 
 
19 “In short, we think  that causes necessarily produce their effect ant thus that causes and effects are in 
that sense necessarily connected together. As Hume was to put this crucial point, when we say that 
objects are related as causes and effects, there is also “a necessary connexion to be taken into 
consideration; and that relation is of much greater importance” than contiguity and priority” (Fate Norton, 
D. i  Norton, M. J., Treatise…, ob. cit., p. 128) 
 
20 “Only when we know and understand the powers and operations of the human mind will we know what 
we can reasonably hope to understand about others subjects.” (Fate Norton, D. i  Norton, M. J., 
Treatise…, ob. cit., p. 114) 
 



1.2.6   CREENÇA I PROBABILITAT 

 

Tota creença en realitats o en fets, és un sentiment o un instint, no un acte de raó.21 Tot 

el coneixement de la realitat manca per tant de necessitat racional i s’endinsa en el camp 

de la probabilitat. A més, la creença és un sentiment natural, no sotmès al poder de 

l’enteniment, que neix de la situació particular en la qual la ment es troba. 

 

Per tant, la creença és quelcom sentit per a ment, el qual distingeix les idees del judici 

de les ficcions de la imaginació.22 Dóna aquestes idees més força i vivacitat i fa que 

elles apareguin més rellevants, influeixin en la ment, i constitueixin els principis 

governants de totes les nostres accions. Així, aquest sentiment es descriu com una 

concepció més viva, més intensa i forta que la que acompanya a les pures funcions de la 

imaginació. La central característica de la creença és que aquesta es manifesta en la 

conducta.  

 

En relació a la probabilitat Hume ens parla de la probabilitat dels canvis i de la 

probabilitat de les causes. Així doncs, l’ensenyament de l’experiència és no sempre 

inequívoc.23 

 

Cal esmentar que la probabilitat és una creença més intensa, oposada a una altra creença 

més dèbil i incompatible. 

 

 

 

 

                                                 
21 “belief is a matter of feeling, not of rational insight. “Thus all probable reasoning is nothing but a 
species of sensation.” (Seth, J., English…, ob. cit., p. 163) 
 
22 “Belief is a “particular manner of forming an idea”, a distinct “manner of conception”, or “nothing but 
a peculiar feeling, different from the simple conception” (Fate Norton, D. i  Norton, M. J., Treatise…, ob. 
cit., p.132) 
 
23 “But while neither reason nor experience can answer these questions of fact, custom –Hume’s name for 
“everything… which proceeds from a past repetition”- leaves us believing in and acting on the 
universality of causes and the uniformity of nature. Custom is the true “guide of life” that leads us to 
believe what reason and experience can neither prove nor disprove.” (Fate Norton, D. i  Norton, M. J., 
Treatise…, ob. cit., p. 135) 
 
 



 

1.2.7  SENTIMENT MORAL 

 

L’estudi dels problemes morals està basat en l’anàlisi dels sentiments i de les accions. 

El primer resultat d’aquest estudi consisteix en l’exclusió d’una relació directa entre 

idea i acció. Les idees poden aparèixer com a motiu d’acció, però només per la seva 

aprovació o desaprovació que les acompanya. És a dir, per un sentiment de caràcter 

pràctic que s’agrega a l’acte de l’ordre teorètic.  

 

Aquesta exclusió condueix a Hume a negar de la manera més decidida que l’ètica 

consisteix en actuar conforme la raó.24 La raó en efecte, no dicta cap acció ni moral ni 

immoral.25 L’ètica només pot ser suggerida per sentiments i es tracta de determinar 

quins són els sentiments característics que constitueixen la base de l’aprovació o de la 

reprovació moral. Aquests sentiments morals són agradables si esdevenen sentiments 

d’aprovació (amor) i desagradables si constitueixen sentiments de desaprovació (odi). 

L’objecte d’aquests és sempre un caràcter o qualitat humana. 

 

En definitiva, Hume atribueix les decisions morals al sentiment per vàries raons: perquè 

sembla l’única alternativa a la raó, perquè el sentiment era l’única impressió que ell 

podia trobar per la idea del vici, i perquè les decisions morals influeixen l’acció; 

quelcom que només els sentiments i passions poden fer. Per tant, tal com esmentava 

Hume la raó esdevindria l’esclava de les passions, (“the slave of the passions”).26 

 

 

 

                                                 
24 “Hume goes on to suggest, that our belief in the existence of external objects is not dependent on 
reason” (Fate Norton, D. i  Norton, M. J., Treatise…, ob. cit., p. 139) 
 
25 “Hume undertakes to show first that reason alone cannot directly influence the will, and then that it 
cannot directly oppose the influence on the will that the passions do have.” (Fate Norton, D. i  Norton, M. 
J., Treatise…, ob. cit., p. 170-171) 
 
26 “the passions, not reason, motivate us to action; moreover, some of the passions motivate us directly , 
while those that do no motivate directly either motivate indirectly or add force to existing motivations” 
(Fate Norton, D. i  Norton, M. J., Treatise…, ob. cit., p. 148) 
 
- “Reason is, and ought only to be the slave of the passions, and can never pretend to any other office than 
to serve and obey them” (Fate Norton, D. i  Norton, M. J., Treatise…, ob. cit., p. 171) 
 



 

1.2.8  JUSTICIA I UTILITAT 

 

El fonament de les qualitats morals de la persona, segons Hume, consisteix en la seva 

utilitat per la vida social. L’aprovació que recau sobre certs sentiments o certes accions i 

la reprovació d’altres sentiments i accions, es fonamenten en el reconeixement implícit 

o explícit de la seva utilitat social. 

 

La utilitat social és també el fonament de la virtut política més important: l’obediència. 

En efecte, l’obediència manté als governs i els governs són indispensables als homes, 

que freqüentment manquen de sagacitat suficient per donar-se compte dels interessos 

que els uneixen als seus semblants o de la força espiritual necessària per mantenir-se 

fidels a l’interès general. 

 

Per tant, des del punt de vista de Hume, governants, drets, i institucions són útils per la 

societat humana. Les seves justificacions estan en la seva utilitat, la qual depèn en gran 

part de l’habitual confiança i fidelitat que els homes disposen en ells. Així, l’autoritat 

d’un govern no resta en un contracte, sinó en la seva utilitat.27 

 

Pel que fa a la justícia, cal esmentar que aquesta és necessària per mantenir viva a 

societat humana; és l’únic fonament de virtut de la justícia. Per això Hume parla de 

l’artificialitat de la justícia.28 Aquest és també el fonament del valor que reconeixem en 

les altres virtuts: humanitarisme, benevolència, amistat, sociabilitat, fidelitat, sinceritat... 

 

Cal dir que les regles de la justícia imposen límits precisos en la distribució i l’ús dels 

béns, depenen de la condició particular en la qual l’home es trobi i deuen el seu origen a 

la utilitat que tenen per la vida de la societat humana. 

                                                 
27 “Hume argues, in short, that the unreflective self-interest that characterizes the morally primitive state 
and that prevents the development of society was gradually restrained and redirected. But it was self-
interest, enlightened and socialized self-interest that brought about this important change and that made 
society possible.” (Fate Norton, D. i  Norton, M. J., Treatise…, ob. cit., p. 186) 
 
28 “To conclude that a morally primitive person would neither understand what justice is, nor have an 
effective motivation to act justly, is to conclude that justice is an artificial virtue. It is to conclude that 
justice was unknown in humanity’s original condition and has been constituted by conventions developed 
over a relatively long period of time.” (Fate Norton, D. i  Norton, M. J., Treatise…, ob. cit., p. 185) 
 



 

Finalment esmentar que les regles de la justícia es respecten menys entre les nacions 

que entre els homes, ja que els homes no poden viure sense societat, mentre que les 

nacions poden existir sense estretes relacions entre si. 

 

1.2.9  DÉU I MIRACLES  

                

L’existència de Déu és una matèria de fet. Per tant, tal com s’explica en el Treatise no 

pot ser provat a priori, sinó només a través de l’experiència que s’obté del raonament 

causa i efecte. Ara bé, no tenim experiència dels orígens dels móns.29  

 

A més, si Déu és conegut només com la causa del món, no podem conèixer res d’ell, 

excepte que ell és el creador de món. 

 

Hume nega que un miracle pugui ser mai provat com un fonament justificable per un 

sistema de religió. El seu raonament és que creu més provable que la història d’un 

miracle imputada a una acció d’un Déu hagi estat inventada que aquesta hagi ocorregut. 

 

L’autor manté doncs que no existeix cap evidència d’un específic instint per la creença 

religiosa, ja que algunes races no tenen religió. 

 

En conclusió, no existeix un Déu com autor de la natura, sinó un Déu com una 

providència particular per la qual les religions primitives són un origen i prototip. Els 

únics instints originals involucrats són la por de la mort i del dolor i el desig per la 

seguretat i el plaer, junts amb la tendència a personificar les coses inanimades.30  

 

                                                 
29 “Perhaps because Hume was also sceptical about religious matters. The Treatise makes little explicit comment 
about such issues, but it did attack favourite doctrines of the religious (the immateriality of the soul for example) and 
it also took the then unorthodox step of attempting to solve philosophical problems without any appeal to religious 
principle or the benevolent character of the Deity” (Fate Norton, D. i  Norton, M. J., Treatise…, ob. cit., pp. 
112-113) 
 
30 “In several of his later works (An Enquirity concerning Human Understanding, The Natural History of 
Religion, and Dialogues concerning Natural Religion, for example). Hume was openly sceptical about 
many important aspects of religious belief. As a consequence, many of his contemporaries were 
motivated to denounce him as a dangerous  infidel and to characterize all his philosophy as essentially 
destructive.” (Fate Norton, D. i  Norton, M. J., Treatise…, ob. cit., p. 113) 
 



 

2. JOHN LOCKE 

 

2.1 ESSAY CONCERNING HUMAN UNDERSTANDING 

 

2.1.1. CONCEPTE I ORIGEN DE LES IDEES 

 

El terme clau en l’Essay de Locke31 és “idea”, la qual és definida com “quelcom que és 

l’objecte de l’enteniment quan un home pensa”. Locke parla de les idees com a 

“materials del coneixement”. El coneixement per ell mateix, posseït i fet objecte de la 

ment ha de ser una idea.  

 

Les idees, excepte quan són construccions lliures de la ment, signifiquen i representen 

existències i esdeveniment reals, encara que imperfectament. 

 

Locke afirma que no existeixen principis innats marcats en la ment de l’home i portats 

en el món de l’ànima. Així, l’autor assumeix que allò innat és equivalent a la percepció 

conscient i argumenta que allò que es troba en la ment és quelcom percebut o cridat per 

                                                 
31 John Locke (1632-1704) es va educar a Westminster School (1646-52) i a Oxford, on va estar-hi fins el 
1667 com a professor de grec i filosofia. Insatisfet de l’educació escolàstica rebuda es va interessar pel 
pensament de Descartes i l’experimentació científica. Va estudiar medicina i, a la vegada que redactava la 
seva obra, va tenir una intensa vida política, que el va portar dos vegades a l’exili, com amic i ajudant de 
lord Shaftesbury. La seva obra, malgrat el seu aspecte modest i fragmentari, ha exercit una influència 
extraordinària en el pensament modern. 
 
Per una part, la seva crítica del coneixement va ser el primer pas d’un estil de filosofar empirista que 
havia de ser, des de llavors, característic del món anglo-saxó, i per altra part, la seva doctrina política, 
tolerant i liberal, es troba en base dels Estats moderns, especialment en l’àrea anglo-saxona. 
 
Epistemològicament, es basa en una absoluta recusació del innatisme: tot coneixement prové de 
l’experiència sensible, ja sigui per impressió directa, ja sigui per reflexió, que provoca en l’individu idees, 
és a dir, continguts mentals que poden combinar-se i donar lloc a idees complexes. Tot coneixement 
especulatiu que postuli principis o entitats que no puguin derivar de l’experiència pròpia de l’home, han 
de refutar-se. D’aquí, l’oposició de Locke a la metafísica i la construcció d’una ètica en base a 
motivacions concretes de la conducta humana (tendència al benestar). La societat és el resultat de 
l’associació d’individus que, per la seva autoconservació necessiten la propietat de certs béns, i de 
del·leguen, per acord mutu, en l’Estat la salvaguarda del benestar social que deriva del respecte recíproc a 
la propietat i de la tolerància política i religiosa. Locke concep l’Estat amb separació de poders i amb 
institucions tals com les que es desenvolupen a Anglaterra després de la revolució (1688), de la que ha 
estat considerat teòric. Principals obres: Two Treatises on Government (1689), An Essay Concerning 
Human Understanding (1690), Some Thoughts Concerning Education (1693), etc. 
 



la percepció. Locke admet que existeix una capacitat en nosaltres de conèixer vàries 

veritats, però afirma que això no significa que aquestes siguin innates. 

 

Els sentits ens proveeixen idees particulars, les quals la ment les interioritza i les 

converteix en familiars, per mitjà dels records i noms.32 La ment fa abstraccions 

d’aquestes idees particulars i dóna noms a les idees generals. Les idees generals, les 

paraules generals i l’ús de la raó creixen juntes, i estableixen la veritat de les 

proposicions que depenen de tenir clar el significat dels termes. En definitiva, tenim 

facultats naturals o capacitats de pensar i de raonar i això no és la mateixa cosa que tenir 

idees innates. 

 

Tanmateix, Locke estava convençut que existeixen principis eterns de moralitat, els 

quals els homes poden conèixer a través de l’ús de la raó. Però, això no significa que 

aquests siguin innats. 

 

Cada idea que tenim és en últim terme derivada de l’experiència.33 Locke afirma que 

l’home és conscient de dos coses, del fet “que ell pensa” i “les idees” en la ment sobre 

el que ell pensa. Així doncs, Locke considera que obtenim totes les nostres idees de 

l’experiència, de dos fonts, les quals són la sensació i la reflexió. Els nostres sentits 

estan afectats pels objectes externs (cossos) que ens porten idees com el groc, blanc, 

calor, fred, suau, dur, amarg i dolç. En definitiva, les idees, proporcionades a través de 

l’experiència, són els materials de la raó i el coneixement. Aquestes idees que tenim 

representen coses reals del nostre voltant i constitueixen la connexió a través de la qual 

coneixem alguna cosa del món físic extern. 

 

 

 

                                                 
32 “The elements, data, or materials of knowledge are called by Locke “ideas”, an idea being defined by 
him as “whatsoever is the object of the understanding when a man thinks.” (Seth, J., English Philosophers 
and Schools of philosophy, Ballantyne Press, Edinburgh, 1912, p. 96.) 
 
33 “Locke had acknowledge that an event which corresponded with common experience was probable, 
and that an event which was contrary to common experience was inherently improbable.” (-Wootton, D., 
“Hume’s of Miracles’: Probability and irreligion”, Studies in the Philosophy of the Scottish 
Enlightenment, editor Stewart, M. A., Clarendon Press, Oxford, 1998, p. 226) 
 
 



2.1.2   TIPUS D’IDEES 

 

A) Idees simples i complexes 

 

Una idea simple34 és “una aparença uniforme o concepció en la ment, i no es pot 

distingir en diferents idees.” Un color vist, un so escoltat, una calor sentida, una olor 

olorada, són totes les idees simples dels sentits. Els sentits proporcionen un conjunt 

d’idees simples, les quals la ment té el poder de repetir-les, comparar-les i unir-les en 

gairebé una varietat infinita de combinacions. Però és totalment incapaç d’inventar o 

formar una nova idea simple. 

 

Per altra banda, la ment observa que certes combinacions d’idees simples conformen 

una altra idea. Això es pot produir per la nostra acció voluntària d’unir vàries idees 

simples i formar una de complexa. Així, les idees complexes fruit de la relació 

consisteixen en comparar una idea amb una altra. 

 

B) Qualitats primàries i secundàries 

 

Les qualitats primàries són totalment inseparables del cos. Elles són conegudes per ser 

primàries perquè el sentit constantment les detecta. Solidesa, extensió, figura i mobilitat 

conformen totes les qualitats primàries.35 

 

Així, les qualitat secundàries, en els termes de Locke, esdevindrien els poders dels 

cossos de produir vàries sensacions. Els cossos produeixen això per l’acció del seu 

volum, figura i textura, i per la senyal de les seves parts insensibles en els nostres 

sentits.36 

                                                 
34 “All those ideas in our minds which are not simple are said by Locke to be compounded of simple 
ideas.” (Morris C. R., Locke Berkeley Hume, Oxford University Press, London, 1931. 
p. 32) 
 
35 “He notices that there are simple qualities of objects which we apprehend immediately and not by 
thinking, as for instance that a poker is hot or that a rose is red. This fact he expresses by saying that the 
idea of the heat of the poker or the idea of the redness of the rose come into the mind by sensation.”          
(Morris C. R., Locke Berkeley Hume, Oxford University Press, London, 1931, p. 28) 
 
36 “Other qualities there are (which Locke calls “qualities” only in deference to common usage) which are 
really nothing in the objects themselves, but only powers which the objects have to produce various 
sensations in us by their primary qualities. These he calls secondary qualities, and he gives as instance 



 

Locke parla de les qualitats secundàries com els poders dels cossos de produir en les 

nostres ments idees que són senyals d’aquests poders. La posició de Locke aquí és el 

realisme físic. Entre els cossos que existeixen trobem les plantes, els animals i els 

homes. En definitiva, si els cossos externs encenen els nostres sentits i produeixen 

mocions apropiades, llavors els nostres sentits transmeten a la ment diferents 

percepcions. 

 

C) Idees de reflexió 

 

Locke observa que la percepció és la primera facultat de la ment i sense aquesta no 

coneixeríem res. La idea de la percepció és la idea primera i més simple que tenim de la 

reflexió.  

 

Cal dir que la percepció és allò que descobrim quan s’observa què fem, què observem, 

què escoltem o què pensem.37 

 

D) Memòria i contemplació 

 

La contemplació consisteix en posseir una idea en la ment durant algun temps. 

 

L’anàlisi de la memòria és més psicològic que filosòfic. Locke distingeix la memòria 

vertadera de la falsa memòria. A més, l’autor es fixa en què l’atenció, la repetició, el 

plaer i el dolor són auxilis de la memòria i esdevenen les condicions a través de les 

quals la memòria és enfortida o debilitada. 

                                                                                                                                               
colours, sounds, and tastes –ideas which are produced in us, he thinks, by the bulk, figure, texture, and 
motion of the insensible parts of the objects. He classes as secondary qualities those powers also which 
bodies have to affect other bodies, since, he urges, the power of fire to produce a new colour or different 
consistency in wax or clay is as much a quality of fire as the power it has to produce in me a sensation of 
warmth or of burning.” (Morris C. R., Locke Berkeley Hume, Oxford University Press, London, 1931. 
p. 33) 
 
 
37 “If we examine all the ideas that we have, he says, we find that they all come from two sources –
sensation and reflection. It is not difficult to find instances of ideas of reflection; such are the ideas of 
perceiving, thinking, doubting, believing, reasoning, willing – and in general the ideas of all such things 
as are not sensible are ideas of reflection.” (Morris C. R., Locke Berkeley Hume, Oxford University Press, 
London, 1931, p. 27) 
 



 

E) Espai, temps, successió i número 

 

L’espai considerat com a llargada és anomenat distància, considerat en tres dimensions 

esdevé la capacitat i considerat de qualsevol altra manera és l’extensió. 

 

El temps és la consideració de la duració marcada per certes mesures com els minuts, 

les hores, les dies. Aquestes mesures del temps han de ser capaces de dividir en iguals 

porcions els períodes repetits.  

 

Si considerem el conjunt d’idees que passen a través de les nostres ments, observarem 

que una idea constantment succeeix a una altra. D’aquesta manera, s’estableix la idea de 

la successió. 

 

Podem aplicar la idea del número a l’espai i el temps i també som capaços de concebre 

aquests com infinits. Aquesta idea de l’infinit és essencialment negativa. 

 

F) Poder 

 

La idea del poder es només l’observació d’un ordre regular i la connexió de les nostres 

idees. 

 

El poder és actiu i passiu. Locke senyala que la nostra idea del poder actiu prové de les 

operacions de la ment. Així, a través de l’observació directa, tenim el poder de 

començar, continuar o parar certes accions de les nostres ments i moviments dels 

nostres cossos. Aquest poder l’anomenem voluntat i l’exercici del mateix depèn de la 

volició i el desig. A més, podem dir que l’acció és voluntària o involuntària depenen de 

si és conseqüent amb l’ordre de la ment. 

 

Locke procedeix a explorar les idees de la voluntat, el desig i la llibertat en termes de la 

idea del poder. La idea de la llibertat és la idea d’un poder en algun agent de fer o evitar 

alguna acció particular, d’acord amb la determinació o pensament de la ment. D’aquesta 

manera, la llibertat és per Locke l’absència de constrenyiment. 

 



Pel què fa al bé i mal, aquests afecten a la ment, però no determinen la voluntat de les 

accions particulars. Només, el bé i el mal contemplats en la ment ens poden impulsar a 

actuar quan aquest coneixement és acompanyat d’una inquietud o malestar més 

rellevant que cap altre. 

 

G) Causació 

 

La relació amb la qual Locke es fixa és la de causa i efecte.  Observem que l’ordre i 

connexió de les nostres idees troba el punt de partida en les coses i qualitats. En aquest 

sentit, Locke és estrictament empíric. D’aquesta manera, ell defineix causa com “allò 

que produeix una idea simple o complexa i això produït esdevé el seu efecte. Locke 

mostra com tenim idees de causa i efecte per l’experiència. 

 

H) Identitat i diversitat 

 

Segons Locke, identitat i diversitat, significa la relació d’una cosa per ella mateixa 

respecte a diferents temps i llocs. 

 

I) Llenguatge 

 

És la connexió entre les paraules i les idees, particularment entre les idees abstractes i 

les paraules generals. 

 

Les paraules generals simbolitzen les idees generals, les quals esdevenen generals per la 

separació d’altres idees i per circumstàncies particulars. Aquest procés Locke 

l’anomena abstracció. 

 

J) Definició 

 

Definició per categoria i diferenciació és convenient simplement per evitar enumerar 

vàries idees simples per les quals s’engloben en un mateix gènere. 

 

 

 



K) Noms 

 

Locke assevera que els noms d’idees simples no són definibles. La seva concepció de 

l’abstracció és vaga. 

 

Les idees complexes consisteixen en un conjunt d’idees simples que són definibles i 

intel·ligibles. De tal manera, que per mitjà de l’experiència de les idees simples es 

composen. 

 

L) Significat 

 

Necessitem el significat de les paraules, que esdevenen les connexions que la ment fa 

entre les idees i proposicions. 

 

2.1.3   CONEIXEMENT 

 

A) Origen de coneixement 

 

L’empirisme i racionalisme de Locke es fonamenta en totes les idees i el coneixement 

de l’experiència i va més enllà de l’experiència, cap a l’existència de les coses. 

 

Segons Hume, obtenim totes les nostres idees de l’experiència, no en el sentit d’afirmar 

que res existeix excepte les idees, sinó mostrar que existeix una alternativa a la teoria de 

les idees innates. Per Locke, l’experiència és inicialment un contacte dels cossos i 

subseqüentment una reflexió de la ment. L’autor mai dubte de l’existència d’un món 

físic extern, el funcionament intern dels quals és desconegut per nosaltres. 

 

Cal dir que existeixen dos orígens del coneixement: la sensació i la reflexió. 

 

Locke defineix el coneixement com la percepció de la connexió, l’acord o desacord i 

repugnància d’alguna de les nostres idees. Aquest acord o desacord és en respecte a 

quatre tipus: identitat i diversitat, relació, coexistència o necessària connexió i real 

existència. 

 



Si la percepció de l’acord o desacord en la identitat i diversitat és el primer acte de la 

ment, llavors aquest acte és un judici. En definitiva, el coneixement d’aquesta identitat i 

diversitat és un judici. 

 

Cal esmentar que existeixen dos tipus de proposicions: mental (les idees enteses per 

nosaltres són, sense l’ús de les paraules, unides o separades per la ment, depenen de 

com són percebudes o jutjades) i verbal (les quals proporcionen proposicions mentals). 

 

B) Graus de coneixement 

 

Locke reconeix dos graus de coneixement; la intuïció i la demostració. Entre tots dos, la 

intuïció38 és més fonamental i certa. La ment percep l’acord o desacord de les dos idees 

immediatament sense la intervenció de cap altra. 

 

En la demostració39, la ment percep l’acord o desacord, no immediatament, però a 

través d’altres idees mediates. 

 

C) Límits de coneixement 

 

Locke afirma que el coneixement s’estén no més enllà de les nostres idees i, 

específicament, no més enllà que la percepció de l’acord o desacord de les nostres idees. 

 

D) Coneixement de l’existència 

 

Locke argumenta que tot i que el nostre coneixement acaba en les nostres idees, el 

nostre coneixement és real40. Les idees simples no són ficcions de la nostra imaginació. 

                                                 
38 “Sometimes the mind perceives the agreement or disagreement of two ideas immediately, without 
intervention of any other, this we may call intuitive knowledge” (Morris C. R., Locke…, ob. cit., 
p. 45) 
 
39 “The next degree of knowledge is where the mind proceeds to discover the agreement or disagreement 
of two ideas by the intervention of other ideas –one or more, as it happens; this kind is called 
demonstrative knowledge” (Morris C. R., Locke…, ob. cit., p. 45) 
 
40 “Locke agrees with Descartes that the existence of the self is implied in every state of consciousness. 
Every element of our experience, every idea of which we are conscious, is a certificate of our own 
existence, as the subject of that experience, the self that is conscious of that idea.” (Seth, J., English…, ob. 
cit., pp. 105-106) 



 

Totes les nostres idees complexes, excepte aquelles que són substàncies, són arquetips 

produïts per la nostra ment, que no intenten  ser còpies d’alguna cosa, no fan referència 

a l’existència de quelcom, com a originals i no poden voler cap conformitat necessària 

amb el coneixement real. 

 

Les proposicions universals, la veritat de les quals pot ser coneguda amb certesa, no 

afecta directament amb l’existència. 

 

E) Probabilitat 

 

En l’Assaig, l’autor parla de la probabilitat en relació amb l’assentiment, la raó, la fe, 

l’entusiasme, l’error i la divisió de les ciències. 

 

La probabilitat es refereix a les preposicions que no són certes, però ofereixen una certa 

persuasió per tenir-les com a veritables. 

  

2.2   PENSAMENT POLÍTIC 

 

2.2.1  DRET NATURAL 

 

Tot i que el concepte de dret de la natura és tan vell com antic, floreix en el segle XVII 

en la ment d’un considerable nombre de pensadors ètics i polítics. En general, aquest 

suposa que un home amb l’ús de la raó pot conèixer els principals principis fonamentals 

de la moralitat, els quals l’autor coneix, per altra banda, a través de la revelació 

cristiana. 

 

2.2.2  ESTAT DE LA NATURA 

 

En l’Estat de la natura, d’acord amb Locke, tots els homes estan destinats a preservar la 

pau, preservar la humanitat i abstenir-se de colpejar un a l’altre. L’execució del dret de 

la natura és la responsabilitat de cada individu. 

                                                                                                                                               
 



 

El poder que un home pot posseir sobre un altra no és tampoc absolut o arbitrari i ha de 

ser limitat per la proporció. L’estat de la natura és per Locke una societat d’homes, com 

a distinció d’un estat governamental o una societat política. 

 

2.2.3 CONTRACTE SOCIAL 

 

Existeixen certs inconvenients en un Estat de natura, com la parcialitat dels homes i la 

inclinació per part d’alguns homes a violar els drets dels altres. El remei per això és el 

govern civil, on els homes per mitjà de consens comú formen un contracte social i creen 

un cos polític singular. Aquest contracte és no entre governants, sinó entre homes lliures 

i iguals. L’objectiu del contracte és preservar la vida, llibertat i propietat. El contracte és 

trencat quan el sobirà s’endinsa en un Estat de guerra i esdevé un tirà. 

 

2.2.4  ESCLAVITUD 

 

Locke justifica l’esclavitud amb els fonaments que qui esdevé esclau està originalment 

en un estat de guerra injusta entre conqueridors i captius. 

 

2.2.5  LA PROPIETAT 

 

Per mitjà del treball, l’home extreu material de l’estat de la natura i fa d’aquest la seva 

propietat. Sense el treball, la terra i els materials en general tenen un escàs valor. Encara 

que, un home pot aprofitar aquest material i pot usar-ho, no hauria un home de privar 

als altres de la seva extensió de propietat.41 

 

                                                 
41 “In the first place, says Locke, the earth and all inferior creatures were held in common by all men; 
each man had as “property” only his own person, the labour of his body, and the work of his hands. But 
when a man by his own effort has changed a thing from the state in which nature made it, that thing from 
being common becomes the property of him that mixed his labour with it” (Morris C. R., Locke…, ob. 
cit., p. 59) 
 



Tot i que el dret de la propietat es fonamenta en la natura, no es troba assegurat allà. 

Esdevé un dels fins primaris de l’Estat preservar els drets de la propietat, com també 

establir regles legals que regulin l’ús, distribució i transferència de la propietat.42 

 

Les comunitats o països que estan subjectes a un govern es troben limitades per 

fronteres que delimiten el territori comunal. Així, existeix una terra i propietat posseïda 

en comú, la qual ningú pot apropiar-se i de la qual cap dels membres de la comunitat 

tenen un dret global. 

 

Els diners esdevenen quelcom que no es pot malmetre i el seu ús mutu és fruit del 

consens. D’aquesta manera, esdevé una eina útil per bescanviar. A més, ha fet possible 

l’acumulació de riquesa de forma més important que la justificació de la seva necessitat 

o ús.  

 

2.2.6  SOCIETAT POLÍTICA 

 

Havent establert una sèrie de drets i obligacions més enllà dels homes a través de la 

natura i havent mostrat certs inconvenients i desavantatges de l’Estat de la natura43, 

Locke gira la seva atenció a la societat política.  

 

La primera societat consistia en la família, els objectius de la qual no eren inicialment o 

primàriament els de la societat política, però potser estan inclosos en la societat política. 

 

                                                 
42 “Thus this law of reason makes the deer that Indian’s who hath killed it; it is allowed his goods who 
hath bestowed his labour upon it, though, before, it was the common right of every one”. This right of 
property is a right assigned by Nature; it requires no government to establish it, nor can any government 
take it away. But reason assigns a natural limit to the application of this principle. As much as any one 
can make use of to advantage of life or comfort before it spoils, so much he may by his labour fix his 
property in. Beyond this he may not go; nothing was made by God for man to spoil or destroy. 
Considering the great natural wealth of the world, Locke thinks, and the fewness of the spenders and 
consumers, there cannot well be ground for quarrel; there must always be raw material somewhere which 
a man may by his labour make his own” (Morris C. R., Locke…, ob. cit., p. 60) 
 
43 For Locke, as for Hooker, the fundamental laws of the political society are the expression of those 
“laws of nature” which antedate the State and its legislation. “The law of nature stands as an eternal rule 
to all men, legislators as well as others”. Holding that men are “by nature, all free, equal, an independent, 
and that “the power of the society, or legislative constituted by them, can never be supposed to extend 
further than the common good”, Locke, like Hobbes, finds the origin of the State in a contract.” (Seth, J., 
English…, ob. cit., p. 117) 
 



A través del contracte social els homes renuncien, no a tots els seus drets, sinó només 

els drets legislatius i executius, aquests originalment estan sota el dret de la natura. 

Aquesta transferència de poder és sempre subordinada al fi propi i veritable de l’Estat, 

els quals són una preservació mútua de les seves vides, llibertats i propietats. 

 

Cada home ha de consentir voluntàriament qualsevol pacte explícitament o 

implícitament. Un individu que a l’edat de sensatesa o seny segueix tàcitament a un 

membre de la comunitat consent el pacte.44 

 

Des de que el pacte és fet entre els membres d’una comunitat, la sobirania roman en 

últim terme amb la població. El sobirà, en la forma d’un cos legislatiu i executiu, és 

l’agent i executor de la sobirania de la població. La comunitat pot actuar només a través 

de la regla de la majoria, i tothom està limitat per això, perquè un acord d’unanimitat és 

virtualment impossible. Per tant, és la població la que estableix els poders legislatiu, 

executiu i judicial.  

 

Locke creu que una monarquia constitucional amb el poder executiu, i els poders 

legislatius en una assemblea parlamentària escollida per la població esdevé la forma 

més satisfactòria de govern45. El poder suprem ha de ser posseït pel legislatiu, el qual 

elabora les regles que l’executiu ha d’executar i fer complir46. Finalment dir, que una 

monarquia absoluta és incompatible amb una societat civil. 

 

 

 

 

                                                 
44 “Like Hobbes, Locke bases the obligation to obey the State on the supposed fact that the State was in 
the first place a voluntary institution, formed by a covenant of every man with every man; he too feels 
that the wide sacrifices of natural rights made by the citizen are only justifiable if they were in the first 
place voluntary” (Morris C. R., Locke…, ob. cit., p. 57) 
 
45 “Clearly the continuity of the existence of the State was not broken by the change of monarch in 1688. 
According to Locke the true view is that the sovereign willed that the form of government should be 
changed, and that the legislative, executive, and administrative, instead of residing in the sole person of 
James II, should reside in William and Mary in Parliament- the sovereign being that on which the credit 
and stability of governments depend that is the will of the people.” (Morris C. R., Locke…, ob. cit., p. 58) 
 
46 “Thus the fundamental principle of democracy is clearly stated in Locke, though his vindication of it 
was not so much due to an explicit desire to champion the democratic idea as to a plain attempt to 
understand what had happened in 1688.” (Morris C. R., Locke…, ob. cit., p. 58) 
 



2.2.7   LA REBEL·LIÓ 

 

Locke reconeix explícitament, tenint en compte els esdeveniments que han succeït 

durant la seva vida, que els homes poden esdevenir tirants en el moment en què estan 

destinats a servir. Això es pot produir en un rei, una assemblea, o un usurpador que 

demanda un poder absolut. En aquests casos la població té el dret de rebel·lar-se si no és 

possible cap altra camí per redreçar aquest absolutisme. 

 

El dret de rebel·lar-se és justificat només en les condicions més extremes, on tots els 

altres mitjans han fracassat. 

 

L’objectiu de la revolució és l’establiment d’un nou govern, no el retorn de l’estat de la 

natura. La dissolució d’un govern pot ocórrer en moltes circumstàncies, però el més 

habitual ocorre quan una persona o un príncep es col·loquen en un determinat lloc de 

dret impulsats pel seu desig arbitrari. 

 

2.3  EDUCACIÓ I RELIGIÓ 

 

2.3.1   EDUCACIÓ 

 

El pensament de Locke estava marcat per un enteniment i comprensió càlida cap a la 

mainada. Tres principals pensaments dominen el treball. En primer lloc, les aptituds 

individuals, capacitats i idiosincràsia de la canalla haurien de governar el seu 

aprenentatge, i no un curricular arbitrari o un ensenyament après amb el bastó. 

 

En segon lloc,  Locke identificava la salut del cos i el desenvolupament d’un bon 

caràcter al davant d’un ensenyament intel·lectual. 

 

En tercer lloc, l’autor observava que el joc, l’animació i l’humor bromista natural de la 

mainada haurien de governar l’assumpte de l’ensenyament en tot allò que fos possible. 

 

Escrivint gairebé com un metge, Locke aconsella bastant aire lliure, exercici i dormir, 

una dieta planera, no vi ni begudes fortes, i una mica o gens de medicina, no roba massa 

abrigada i estreta... 



 

La mainada haurien de ser ensenyades a sotmetre’s a la raó quan són joves. Els pares 

han d’ensenyar-los amb el seu exemple. Ells haurien d’evitar càstigs severs i pegar-los. 

Les regles haurien de ser unes quantes quan els nens són petits, però aquestes haurien de 

ser obeïdes. 

 

La mainada hauria d’estar freqüentment en companyia dels seus pares, els quals haurien 

de prendre atenció al temperament o caràcter dels seus fills i esforçar-se a emprar 

l’anhel natural de la mainada cap a la llibertat i el joc per tal de convertir l’aprenentatge 

semblant a l’esbarjo. 

 

La curiositat també hauria de ser encoratjada, i les seves preguntes haurien de ser 

escoltades i justament respostes. La crueltat hauria de ser descoratjada i el coratge 

aprovat. 

 

En definitiva, l’afecte i l’amistat són per Locke el significat i la finalitat d’una bona 

educació. 

 

Per altra banda, la mainada tindria que aprendre a parlar i llegir en el seu llenguatge 

natiu correctament, a través de l’exemple i la pràctica, no per la gramàtica. En l’estudi 

de totes les llengües, l’estudi de la gramàtica s’hauria d’ajornar fins que ells poguessin 

parlar bé. El nen hauria de començar l’aprenentatge d’un segona llengua aviat.  

 

S’hauria de permetre que el fill d’un senyor aprengués llatí, tot i que Locke no 

recomana dedicar molt temps a l’estudi del grec, hebreu, aràbic, retòrica o lògica; les 

matèries de les quals constituïen la quadrícula de les Universitats contemporànies de 

Locke. 

 

Força temps haurien de donar a l’estudi de la geografia, aritmètica, astronomia, 

geometria, història, ètica i dret civil. L’autor encoratja el ball i també la música, però 

amb moderació. Ell era menys aprensiu a la poesia. Per altra banda, de forma 

remarcable ell incitava a tothom aprendre al menys un manual i realitzar algun estudi de 

comptabilitat. 

 



Finalment dir, que Locke considera que viatjar és valuós si se n’extreu profit. 

 

2.3.2  RELIGIÓ 

 

Locke observa alguns mèrits en l’existència de diferents grups religiosos. En canvi, ho 

considera com una força destructiva que és alliberada, quan aquestes demandes 

religioses cerquen l’exclusiu domini públic de la consciència individual. 

 

Segons Locke una església és una societat voluntària d’homes, units per un acord amb 

la finalitat d’adorar públicament a Déu. De tal manera que accepten Déu i l’eficaç 

salvació de les ànimes dels homes. 

 

L’església és diferent d’un Estat o comunitat. L’actuació de l’Estat afecta al bé públic, 

protecció de la vida, llibertat i propietat. Així, no posseeix autoritat en assumptes de 

l’esperit.47 

 

Segons les Escriptures, tots podem ser raonablement reivindicats pels cristians a través 

de la paraula de Déu. La resta són especulacions i creences dels homes que fan 

referència a articles de la fe i formes d’adoració. Els homes sincers i honestos difereixen 

en aquestes matèries, i només la tolerància d’aquestes diferències pot portar la pau 

pública i la caritat cristiana. Jueus, pagans i musulmans confien d’igual forma  en la 

seva fe religiosa. La tolerància mútua és essencial on existeix diversitat.  

 

A vegades observem que existeix un partit més poderós que persegueix als altres en 

nom de la religió. De fet, en països diferents i en èpoques diferents, el poder s’ha 

mantingut en mans de diferents grups religiosos. En aquests casos, és el poder físic, i no 

la fe veritable, la que decideix qui és perseguit i qui persegueix. 

 

En conclusió, l’argumentació de Locke es basa en què la llibertat de la persona i la 

llibertat de la consciència són decisives. L’autor limita aquesta llibertat només en els 

                                                 
47 “What is needed is “equal and impartial liberty”, and this can be secured only by the absolute 
separation of the sphere of he Church from that of the State. The State has properly to do only with the 
temporal well-being of the individual; his spiritual and eternal welfare is the concern of the Church 
alone.” (Seth, J., English…, ob. cit., p. 118) 
 



casos de perjudicar o fer mal a una altra persona o grup d’individus o en els casos de 

practicar ritus immorals. 

 

2.3.3  FE I RAÓ 

 

Locke va ser un cristià sincer que va intentar de disminuir els renaixents cismes i sectes 

tot proposant el retorn a les Escriptures i un abandonament de les interminables disputes 

religioses que tingueren lloc en el seu temps.  

 

L’autor acceptà la inspiració divina de la Bíblia. Tanmateix, opina que inclòs la 

revelació ha de ser provada per la raó. Així, esmenta que en el Nou Testament, el 

Cristianisme és racional i simple48. Locke creu que el nucli de la Fe Cristiana es troba 

en la creença en la paternitat de Déu, la divinitat de Crist el Messies, la moralitat de la 

caritat, l’amor i la misericòrdia divina. 

 

Finalment, considera que la gràcia de Déu i la moralitat cristiana estan amb consonància 

amb la raó humana.49 Aquesta èmfasi de Locke en la raó està circumscrita en què 

aquesta raó s’ha de seguir allà on és possible, però no ens ha de portar més enllà que 

ella mateixa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
48 “In his work on The Reasonableness of Christianity he emphasizes that natural religion is founded on 
the reason; it is extended by revelation, but reason must constantly control our faith in revelation, and 
faith cannot convince us of anything contrary to reason.” (Morris C. R., Locke…, ob. cit., p. 55) 
 
49 “Faith is nothing but a firm assent of the mind: which, if it be regulated, as is our duty, cannot be afford 
to anything but upon good reason; and so cannot be opposite to it.” (Seth, J., English…, ob. cit., p. 114) 
 



3.   GEORGE BERKELEY  

 

3.1  ESSE EST PERCIPI 

 

Berkeley50 estableix una distinció entre les qualitats primàries i secundàries de les coses. 

Les primàries les considera essencials i absolutes, mentre que les secundàries encistellen 

qualitats més enllà de les primàries, les quals serien els sons escoltats, els colors vistos... 

Un element important en la seva teoria és que res podria ser percebut, a menys que els  

òrgans dels sentits haguessin percebut i produït una idea en la ment. El seu punt de vista 

és que no només les idees i qualitats sensitives han d’existir en la ment, sinó que res pot 

existir fora d’això.51 

 

Tanmateix, allò que és immediatament percebut no és l’objecte extern, sinó una idea 

representativa del mateix.52 Així, segons Berkeley els objectes materials són percebuts 

                                                 
50 George Berkeley (1685-1753) van nèixer aprop de Kilkenny (Irlanda) i va estudiar en el Trinity 
College de Dublin (1700), del qual va ser nombrat “Fellow” el 1706. Ordenat sacerdot anglicà (1709), 
com a capellà del comte de Peterborough i com a tutor va viatjar pel continent (1713-20). Va estar tres 
anys a Amèrica, a Rhode Island, amb la intenció de fundar un col·legi de missioners. El 1732 va tornar a 
Anglaterra on exercir de bisbe a Cloyne i després es traslladà a Oxford (1752) on va morir. Va combatre a 
ateus i escèptics, atribuint ambdues postures a l’acceptació de l’innatisme, i va sostenir que només la 
percepció pot fundar el coneixement. Es va oposar també al mecanicisme físic i psicològic de Locke i a 
tot tipus d’abstraccionisme. Les nocions universals referides a una pluralitat d’objectes no tenen més 
valor que el de signes, no nombren cap realitat externa a l’esperit i no tenen cap substantivitat. 
 
Amb Berkeley es troben units l’empirisme i sensualisme amb un particular espiritualisme: tot el que 
existeix només existeix en la mesura en què és percebut o es pot percebre per algun esperit (esse est 
percipi). D’aquesta tesis es dedueix: la primacia de la percepció, la negació de la matèria i que la realitat 
és de naturalesa espiritual. La distinció empirista entre qualitats primàries o objectives i secundàries o 
subjectives és negada per Berkeley, el qual va afirmar que ambdues depenen de la percepció i que cal 
buscar-les en el subjecte. 
 
El fonament de la permanència d’allò real cal buscar-ho en la regularitat amb què es manifesta (les idees 
de la Naturalesa) independentment de l’esperit que la percep. Però, per altra part, també es funda en la 
percepció de l’esperit universal. El conjunt d’idees que constitueixen la realitat culminen en Déu, creador 
de la regularitat, manifestació seva. Per això, és impossible aconseguir una explicació de tipus causal en 
el món dels fenòmens. Les obres principals de Berkeley són: A Treatise on the Principles of Human 
Knowledge (1710), Three Dialogues between Hylas and Philonous (1713). 
 
51 “Observations and scientific theory stand or fall together; science can never reject or transcend the 
evidence of the senses, and however elaborate be the calculations and ratiocinations involved, fresh 
knowledge of the physical world is the work of perception. This is the essence of Berkeley’s argument, 
and he thus stands as the true follower of Locke.” (Morris C. R., Locke…, ob. cit., p. 69) 
 
52 “For Berkeley “idea” means, as Professor Fraser says, “object presented to the senses, or represented in 
imagination.” An abstract idea, therefore, he has no difficulty in showing, is a contradiction in terms, 
since it is equivalent to an abstract image. It is impossible to imagine colour in general, or a triangle 
which is neither equilateral, isosceles, nor scalenon. But it does not follow that it is impossible to think of 



mediatament o indirectament a través de les idees. Ara bé, aquesta existència de les 

coses no res més que l’ésser percebut (esse est percipi). Per tant, les idees tenen la 

necessitat de ser percebudes (esse) i això es produeix a través del “percipi”. De tal 

manera, que no seria possible que existissin si els esperits no les percebessin.53 Per tant, 

l’esperit esdevé la substància  que pensa, percep i vol, sense tenir caràcters comuns amb 

les idees. L’esperit com a realitat permanent i simple, sense cap tipus de composició, és 

l’activitat. En canvi, les idees són passives, passatgeres i mutables.  

  

En relació a les “idees” de la nostra ment, Berkeley manifesta que les nostres idees 

provenen de Déu. D’aquesta manera, Déu és la causa de les nostres idees i per tant, cada 

cosa que nosaltres veiem, sentim, escoltem o percebem pels sentits és un signe o efecte 

del poder de Déu.54 

 

Així l’autor refuta el materialisme (la matèria es converteix en causa de totes les coses i 

de les idees que tenim) i apunta cap a l’espiritualisme. És a dir, es recorre a Déu per 

explicar l’origen i la bellesa de les nostres idees sensibles.  

 

El tema religiós és constant en Berkeley, de tal manera que no considera la possibilitat 

d’una moral sense religió.55 A més reivindica la superioritat del cristianisme sobre les 

altres religions, tot defensant els misteris i els miracles d’aquesta religió.  

 

A nivell polític proposa el principi de la moral política, és a dir l’obediència passiva al 

poder constituït. Així, l’home no pot assolir la seva felicitat confiant en el seu judici 

particular, sinó que ha de confiar en les lleis establertes. Aquestes lleis estan impreses 

en l’esperit per Déu i per tant la seva obediència és la mateixa que l’obediència cap a 

                                                                                                                                               
colour in general or of a triangle in general, or that abstract ideas, in the sense of general ideas or 
thoughts, are impossible.” (Seth, J., English…, ob. cit., pp. 130-131) 
 
53 “This doctrine is evidently based on the argument that whenever we are aware of a physical object, 
introspective analysis shows that there is nothing present in our mind but a number or collection of simple 
ideas of qualities; and it is taken by Berkeley to prove that knowledge simply consists in the awareness of 
sensible qualities.” (Morris C. R., Locke…, ob. cit., p. 75) 
 
54 “He teaches that the world is in every detail always in the hand of God, and that our ultimate 
understanding of it depends on our knowledge of God.” (Morris C. R., Locke…, ob. cit., p. 70) 
 
55 “We have already seen in our consideration of the Principles that on Berkeley’s view the universe 
depends for its reality on God.” (Morris C. R., Locke…, ob. cit., p. 97) 
 



Déu. En definitiva refuta la doctrina del contracte com a origen de la societat civil i la 

legitimitat moral de la rebel·lió contra l’autoritat del govern. 

 

Pel que fa a l’abstracció de les coses, Berkeley sempre es mostra en contra de la 

tendència a considerar les abstraccions com a coses reals. Així, nega la possibilitat de 

“l’abstracció”, dient que una línia A o una superfície la qual no és negra, ni blanca, ni 

blava, ni groga..., no llarga ni curta, no aspre, no llisa, no quadrada, no rodona... és 

perfectament incomprensible. Així, l’autor ataca les abstraccions en base a dos 

principis. El primer, es basa en què res existeix, excepte allò què és particular. El segon 

manté que res pot existir per si mateix, a no ser que pugui ser sentit o imaginat.56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
56 “The proving that abstract ideas are psychologically impossible does not prove that thought deals only 
with particular ideas, which is Berkeley’s thesis.” (Morris C. R., Locke…, ob. cit., pp. 72-73) 
 



4.  ADAM SMITH 

 

4.1  LA TEORIA DELS SENTIMENTS MORALS 

 

La comprensió esdevé el sentiment que experimentem vers les passions o afeccions 

d’altre persona. Smith57 caracteritza el mecanisme de comprensió de la següent forma: 

“qualsevol passió que té per objecte el sentiment d’afecció de certa persona, de manera 

que sorgeix, “al pensar en la situació de l’afectat”, una anàloga emoció en el pit de cada 

individu espectador.” La important part de la noció de comprensió per Smith és “ al 

pensar en la situació de l’afectat”.58  

 

El sentiment de comprensió pot tenir origen quan observem l’expressió d’una certa 

emoció en una altra persona, de tal manera que si l’expressió és de pena o alegria ens 

produeix un sentiment similar. Això, succeeix perquè aquests sentiments ens 

suggereixen la general idea de bé o mal, respecte al que ha succeït a la persona 

observada.59 

 

Smith conclou que aquesta comprensió no s’origina des del punt de vista de la passió, 

sinó depenent de la situació en la qual succeeix. Ell es basa en què a vegades sentim per 

un individu una passió, la qual la persona font de la comprensió, sembla totalment 

incapaç de comprendre. D’igual forma, quan algú sent vergonya pel comportament mal 

                                                 
57 Adam Smith (1723-1790) va estudiar a Glasgow i Oxford, aconseguint la càtedra de lògica (1751) i 
més tard de filosofia moral (1752-64) a la Universitat de Glasgow. Va abandonar l’ensenyament per 
acompanyar com a preceptor al duc de Buccleugh en un viatge de dos anys per Europa, de tal manera que 
va poder conèixer als fisiòcrates i als principals enciclopedistes. De retorn a Escòcia el 1767, es va 
dedicar a preparar la seva obra capital, Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, que 
es va publicar el 1776. El 1759 havia escrit una altra obra, Theory of Moral Sentiments, de caràcter 
filosòfic, en la que pretenia analitzar les regles naturals que orienten la conducta de l’home.  
 
58 “Mr Smith gives the name of sympathy or fellow-feeling, which two words he employs as 
synonymous. Upon some occasions, he acknowledge, that sympathy arises merely from the view of a 
certain emotion in another person; but in general it arises, not so much from the view of the emotion, as 
from that of the situation which excites it.” (Smith, A., Essay on Philosophical Subjects, Clarendon press, 
Oxford, 1980, p. 281) 
 
59 “From these principles, it is inferred, that the only actions which appear to us deserving of reward, are 
actions of a beneficial tendency, proceeding from proper motives; the only actions which seem to deserve 
punishment, are actions of a hurtful tendency, proceeding from improper motives.” (Smith, A., Essay on 
Philosophical Subjects, Clarendon press, Oxford, 1980, p. 285) 
 



educat d’un individu i l’individu en qüestió no sent la impropietat del seu 

comportament. 

 

La comprensió esdevé la base pels nostres judicis i el mèrit cap els sentiments de la gent 

que ens envolta, amb les conseqüents accions que sorgiran d’aquesta gent. 

 

Segons Smith, la comprensió dóna augment als sentits de la propietat i del mèrit en els 

nostres judicis de les passions i conducta dels altres.60 

 

En la seva filosofia moral, Smith tracta sobre la virtut. Les diferents explicacions de la 

virtut poden ser reduïdes a tres principis. En primer lloc, la virtut és el propi govern i 

direcció de totes les nostres afeccions (propietat). En segon lloc, la virtut és el judici 

seguit en els nostres interessos privats (prudència). Finalment, la virtut es troba en 

l’exercici de només aquestes afeccions, les quals són l’objectiu de l’alegria dels altres 

(benevolència). 

 

Smith61 recorda el sentit moral com a objectable en dos sentits. Primerament, ningú 

semblava ser conscient que tenia un sentit moral abans que la filosofia moral comencés 

a parlar sobre el mateix. En segon lloc, Smith pensa que la comprensió, com a fenomen 

humà reconegut, és l’origen d’una gamma de sentiments els quals constitueixen un 

fonament per la virtut. 

 

 

 

 

 

                                                 
60 “The words propriety and impropriety, when applied to an affection of the mind, are used in this theory 
(as has already observed) to express the suitableness or unsuitableness of the affection to its exciting 
cause. The words merit and demerit have always a reference (according to Mr Smith) to the effect which 
the affection tends to produce. When the tendency of an affection is beneficial, the agent appears to us a 
proper object of reward; when it is hurtful, he appears the proper object of punishment.” (Smith, A., 
Essay on Philosophical Subjects, Clarendon press, Oxford, 1980, p. 284) 
 
61 “As if to redeem the intellectual honour of the nation, two rival “answers” to Hume soon appeared, by 
Thomas Reid and by Adam Smith, which while building on Hume’s results attacked his ambiguities. 
Both men began with a demolition of the sceptical element in Hume which had seemed to justify the 
antimonia leap of faith, Reid using a speculative geometrical approach, Smith a historical factual one.” 
(Davie, George, The Scottish Enlightenment and other essays, Polygon, Edinburgh, 1991, pp. 20-21) 
 



5.  THOMAS REID 

 

5.1  ELS PODERS INTEL·LECTUALS 

 

Thomas Reid62 és recordat com el fundador de l’escola escocesa del sentit comú; un 

moviment filosòfic que va donar impuls a l’estudi de la retòrica a Escòcia a finals del 

segle XVIII i a principis del segle XIX. Reid invocava el sentit comú com a reacció a 

l’escepticisme, tant epistemològic com religiós. El qual va ser promogut per un altre 

escocès contemporani, David Hume (1711-1776). Reid també reaccionava contra un 

tipus d’empirisme seguit per Hume que tenia el seu origen en els propòsits de Locke i 

Berkeley.63  

 

Reid va enfocar els seus estudis en els poders de la ment humana, els quals pensava que 

eren accessibles al sentit comú. De tal manera que podria construir una teoria i pràctica 

retòrica que serviria en el seu dia com a l’actualitat. Els poders en els quals Reid estava 

interessat són de dos tipus: poders intel·lectuals i poders actius.  

 

La doctrina contra la qual reaccionava Reid es basava en què nosaltres generalment 

coneixem una impressió o una idea que és localitzada en una de les nostres facultats de 

coneixement (aquesta doctrina va ser proposada per Locke, Berkeley i Hume). 

L’objecció del sentit comú és que no coneixem impressions o idees, sinó que coneixem 

coses. Així, la postura del sentit comú de Reid és que els nostres poders naturals ens 

permeten conèixer coses directament, i conèixer com elles són.64  

                                                 
62 Thomas Reid (1710-1796) va fundar a Aberdeen la Societat Filosòfica, que seria l’origen de l’Escola 
Escocesa. La seva filosofia es basa en la idea del “sentit comú”, oposat al subjecte dels empiristes, i el 
concep com una certa persuasió inherent als homes que permet jutjar els actes de la experiència (física, 
moral) de tal manera que, junt amb el contingut de la impressió o percepció, es dóna la creença en 
l’existència d’aquest contingut. Les seves obres són: Inquiry into the Human Mind on the Principles of 
Common Sense (1764), On the Intellectual Powers of Man (1785) i On the Active Powers of Man (1788). 
 
63 “The Scottish Philosophy of Common Sense originated as a protest against the philosophy of the 
greatest Scottish philosopher. Hume’s sceptical conclusions did not excite as much opposition as might 
have been expected.” (Johnston, G. A., Selections from the scottish philosophy of common sense, The 
open court publishing company, Chicago i Londres, 1915, p. 1) 
 
64 “Of the various powers and faculties we possess, there are some which nature seems both to have 
planted and reared, so as to have left nothing to human industry. Such are the powers which we have in 
common with the brutes, and which are necessary to the preservation of the individual, or the continuance 
of the kind. There are other powers, of which nature hath only planted the seeds in our minds, but hath 
left the rearing of them to human culture. It is by the proper culture of these that we are capable of all 



 

Entre els poders intel·lectuals de Reid trobem la sensació “sensation”, la percepció 

“perception” i la intel·ligència “intellect”. Per Reid, les sensacions són de fet les coses 

que sentim, un exemple seria l’olor d’una rosa. Les sensacions són senyals naturals de 

les percepcions, els quals ens indiquen que hem percebut un objecte. La sensació és el 

senyal i la percepció donarà origen a una cosa. Però, per evitar l’error en la percepció 

també intervenen d’altres actes de coneixement. Els més importants són la concepció i 

el judici. Els dos suposen activitats de la ment que ens són conegudes directament a 

través de la consciència (l’immediat coneixement que tots tenim dels nostres 

pensaments presents i intencions). La concepció “conceiving” és ser conscient que 

l’objecte olorat és una rosa. El judici “judging”65 és poder atribuir la qualitat a l’objecte 

posseït. Per exemple quan algú esmenta que “la rosa és aromàtica”. 

 

En definitiva, les nostres percepcions transcorren paral·leles als significats de les 

paraules que usem. Existeixen dos tipus: individual i general. Les concepcions 

individuals són els nostres contactes primaris amb objectes diferents del món de 

l’experiència. En canvi, les concepcions generals són aquelles que es formen mentre la 

mainada aprèn els significats de les paraules. Així, Reid anomena concepcions generals 

“universals”, les que estableixen les bases per tots els nostres subseqüents judicis i 

processos de raonament. 

 

En aquest context, Reid, parla de sentit comú com la constitució d’un conjunt de 

principis bàsics, anomenats “first principles”.  Aquests volen contrarestar la filosofia 

escèptica elaborada per Hume. Aquests principis són trets originals de la constitució 

humana. No esdevenen idees innates, sinó camins instintius que tenim per jutjar, de tal 

manera que el seu resultat no requereix cap tipus de prova, ja que són immediatament 

evidents per nosaltres. Alguns d’aquests són els que Reid anomena veritats necessàries 

(“necessary truths”), les quals regulen la gramàtica i la lògica. Altres són veritats 

contingents (“contingent truths”), perquè depenen d’algun efecte del desig o poder que 

                                                                                                                                               
those improvements in intellectuals, in taste, and in morals, which exalt and dignify human nature; while, 
on the other hand, the neglect or perversion of them makes it degeneracy and corruption.” (Johnston, G. 
A., Selections…, ob. cit, p. 31) 
 
65 “In all knowledge, he holds, is involved the perceptual activity of the self, working in accordance with 
certain natural judgments.” (Johnston, G. A., Selections…, ob. cit, p. 17) 
 



té un començament i pot tenir un final. El més important de les veritats necessàries és el 

principi causal de Reid (“causal principle”), que expressa “that whatever begins to 

exist must have a cause which produced it”.66 Tota aquesta doctrina, esdevé un camí 

preliminar en l’obra de Reid, Inquiry into the Human Mind (1764). Posteriorment 

elaboraria més plenament els seus Essays on the Intellectual Powers (1785). 

 

5.2  PODERS I ÈTICA ACTIVA 

 

L’afirmació de Reid de l’eficàcia causal és directament contra Hume, el qual havia 

denegat explícitament aquesta. La doctrina de Reid de la causalitat és mostrada a través 

dels “Active Powers”, els quals van ser analitzats en els Essays on the Active Powers de 

Reid, el qual va continuar després analitzant els poders intel·lectuals el 1788.  

 

Reid estava convençut que la ment no és simplement passiva en l’adquisició del 

coneixement. Sinó que ha de ser també activa perquè usa la informació per accions 

pràctiques i per conductes morals. Cal esmentar, el desig que és la clau del poder humà 

per l’acció. 

 

En la teoria de Reid, les nostres accions humans són causades directament per cada un 

de nosaltres i pels nostres desitjos. Així, les accions són voluntàries, a través de la 

volició, i són també lliures. 

 

Per l’autor, la llibertat és el poder de fer el que desitgem i el poder de determinar el què 

desitgem. El desig junt amb la intel·ligència forma els principis d’acció (“principles of 

action”), els quals no només descriuen com actuem, sinó que prescriuen com hauríem 

d’actuar seguint una adequada conducta moral. 

 

L’autor és conscient que la noció de principi és quelcom ambigu en el fet que existeixen 

alguns principis que ens inciten a actuar, inclòs quan no existeix cap acte de desig. Les 

accions que es realitzen per instint o hàbit són d’aquesta mena. Existeixen d’altres 

principis que inciten les accions simplement per influència dels actes de desig. En 

aquesta categoria trobem l’apetit, desig, i la passió, mostrats com a principis animals. 

                                                 
66 Wallace, W. A., “Thomas Reid’s Philosophy as a Basis for Rhetoric”, Scottish rhetoric and its 
influences, Gaillet, L. L. coordinador, Hermagoras Press, New Jersey, 1997, p. 35. 



Però el més important de tots són els principis racionals o morals, els quals ens donen 

un fi a seguir i actuar raonablement.  

 

Hume havia afirmat que la raó mai determina un fi a seguir, sinó que és la realització de 

les nostres passions el que ens indueix a pretendre quelcom. De les explicacions de 

Reid, s’observa la distinció de dos fins: en primer lloc, el bé, el qual ens indueix a viure 

raonablement i desenvolupar les virtuts i en segon terme, existeix el nostre sentit de 

l’obligació, el qual ens fa conscients de les obligacions morals com a guia d’una 

conducta humana adequada. 

 

En relació a l’ètica, existeixen tres assumptes importants d’ètica pràctica: les nostres 

obligacions de Déu, les nostres obligacions cap a nosaltres mateixos (regulades a través 

de les virtuts de prudència, temperament i fortalesa) i les nostres obligacions cap els 

altres (regulades per la justícia i la jurisprudència). La justícia és per Reid una veritable 

virtut natural, no una virtut artificial. Pel què fa a la jurisprudència, el significat és 

triple: un tipus és privat (és la guia pels drets naturals i derivats), un altre tipus és 

econòmic (aquest és establert pel contracte social) i un tercer tipus és polític (afecta 

assumpte governamentals). 

 

Finalment dir, que Reid creu que els éssers humans tenen ànimes i també ments, però no 

pensa que les discussions metafísiques sobre la natura de l’ànima, o de la intel·ligència i 

el desig, siguin molt útils per avançar cap a una millor comprensió de la psicologia o 

l’ètica. Com molts autors del seu dia, Reid admirava Isaac Newton, el qual va professar 

una postura agnòstica vers les qüestions fonamentals de les ciències físiques.  

 

5.3  L’ESCOLA DEL SENTIT COMÚ 

 

En parlar de “filosofia escocesa”67 es fa referència a un grup de filòsofs encapçalats per 

Thomas Reid que es van ocupar de respondre a l’escepticisme total en què David Hume 

havia deixat el pensament filosòfic. Així, Reid proposa de construir un sistema que 

                                                 
67 - “Against this “ideal system” and its sceptical outcome, the Common Sense School maintained that the 
ordinary experience of all men give intuitively certain assurance of the existence of the self, the existence 
of real objects directly perceived, and certain “first principles” upon which sound morality and religious 
beliefs may be established.” (-VVAA: The New Encyclopaedia Britannica, Encyclopaedia Britannica, 
Chicago, 2005, volume 3, pp. 493-494.) 
 



pugui oposar-se amb èxit al de Hume, tot evitant a la vegada el seu empirisme agnòstic, 

l’utilitarisme d’Adam Smith, el racionalisme de Descartes i el criticisme de kant. 

 

L’escola del sentit comú, la qual deriva de Reid, va ser continuada per Dugald Stewart. 

Els seus ensenyaments van produir una profunda impressió en Tomas Brown i William 

Hamilton.  

 

Thomas Brown va modificar lleument la teoria del sentit comú amb la introducció d’un 

cert “fideisme” social-religiós, molt ben acceptat en els ambients apologètics. Així, la 

seva doctrina es basa en què si l’home i el món són obra de Déu, no pot ser que la 

intel·ligència humana no sigui una eina correcta per a entendre el món tal com és i tal 

com tothom el veu i l’entén.  

 

William Hamilton va intentar combinar les idees de l’escola del sentit comú amb les 

nocions obtingudes de Kant. Així, va ser un seguidor de les teories del sentit comú, 

editor i comentador de Reid. Hamilton pertany al “Late-Enlightenment” i té uns 

interessos pedagògics i de general erudició, dintre dels quals el sentit comú apareix com 

una doctrina acceptada del passat.  

 

La influència d’aquest corrent filosòfic es va estendre més enllà dels filòsofs escocesos 

del moment. Així, les idees de Reid es van introduir a França a començaments del segle 

XIX per Pierre-Paul Royer-Collard.68 Aquesta corrent doctrinària va ser copsada per 

Victor Cousin, que seria el gran divulgador i va ser usada contra l’ascendent doctrina 

empirista. Reid també va ser estudiat a Itàlia i Bèlgica. A Espanya va arribar a través del 

jurista i filòsof català Ramon Martí d’Eixalà que posseïa les traduccions franceses de les 

obres de Reid. 

 

                                                 
68 “The principles of Common Sense School became a force in France through their adoption by Victor 
Cousin and through the translation of Reid’s works into French by Joufroy; in the United States they 
formed the dominant academic philosophy through the middle decades of the nineteenth century. James 
McCosh (1811-1804) carried Scottish Realism with him when in 1868 he left Scotland to become 
president of Princeton. Noah Porter (1811-1892) taught Common Sense realism to generations of students 
at Yale.” (-VVAA: The New Encyclopaedia Britannica, Encyclopaedia Britannica, Chicago, 2005, 
volume 3, pp. 493-494.) 
 



Finalment dir que durant la primera meitat del segle XIX, va tenir una similar influència 

a Amèrica.69 

 

5.4  SENTIT COMÚ 

 

El tema central de l’epistemologia de Reid és l’afirmació que el fonament del 

coneixement no són les idees (tal com afirmaven Berkeley i Hume), sinó que el 

fonament del coneixement és el judici entès com una “aprehensió psicològica”, segons 

el qual hom creu, basat en el sentit comú en l’existència de la cosa percebuda. El sentit 

comú és, doncs, el conjunt de tots els judicis originaris i naturals, evidents per si 

mateixos, a partir dels quals es formen altres raonaments que permeten afirmar les 

realitats extramentals.70 

 

D’aquesta manera, el sentit comú, és segons Reid, un “judici polivalent”. En efecte, 

Reid, ha negat que el fonament del coneixement siguin ni les idees en el sentit de 

Berkeley ni en el sentit de Hume.71 En darrer terme, segons Reid, el fonament del 

coneixement és un judici d’aprehensió, o sigui, una “percepció especial” en la que hom 

creu en l’existència de la cosa percebuda. Així doncs, el sentit comú és el conjunt dels 

judicis originaris i naturals, a partir dels quals es formen tots els principis del 

coneixement. Els altres subseqüents judicis, que són la segona entitat en l’ordre del 

coneixement humà, tampoc no es poden definir, però si que es pot “comprovar” la seva 

existència “de facto”, a través de la introspecció reflexiva.72 

                                                 
69 “But it was Reid’s system, not Esther of theirs, which was institutionalized at four of the colleges by 
the 1780s; and it was a version of his common-sense philosophy which most affected teaching in America 
after 1800 just as it interested thinkers in France and elsewhere in Europe.” ( Emerson, R. L., “Science 
and moral philosophy in the Scottish Enlightenment”, Studies in the Philosophy of the Scottish 
Enlightenment, editor Stewart, M. A., Clarendon Press, Oxford, 1998, p. 35) 
 
70 “We are faced here, again, with an original feature of human nature, the consciousness each has of 
himself through his consciousness of his mental acts. For me, that I exist is, in Reid’s technical sense, 
common sense; it neither needs proof nor admits of direct proof, and I cannot resist giving assent to the 
proposition.” (Broadie, A., The tradition of scottish philosophy, Polygon, Edinburgh, 1990, p. 109) 
 
71  “The theory of instincts as taught by Reid and his school is  a disservice to science, since it implies that 
the central system of human belief is such as can’t be manipulated experimentally” (Davie, G. E., The 
social significance of the Scottish philosophy of common sense, University of Dundee, Dundee, 1973, p. 
10) 
 
72 “A philosophical movement which originated in Scotland in the eighteenth century and spread abroad, 
particularly to France and the United States. The movement sometimes goes by the name of the Scottish 
school or Scottish Realism. Its fundamental position was announced clearly by its founder and greatest 
figure, Thomas Reid, in these words: “If there are certain principles, as I think there are, which the 



 

En definitiva, el fonament del coneixement humà, segons Reid, no són les idees, sinó 

els judicis, dels quals per anàlisi provenen les idees. Aquests judicis enclouen 

l’aprehensió, la creença en l’existència de la cosa percebuda. La “facultat” que fa 

aquests judicis és el sentit comú, i el conjunt d’aquests judicis forma els judicis del 

sentit comú. El sentit comú, és així el “primer judici”: jutgem la veritat o falsedat de les 

coses, d’acord amb els primers principis auto-evidents, on en resulten veritats auto-

evidents.73 

 

Els filòsofs moderns consideren “el sentit” com un poder diferent que “el judici”. Ells 

consideren “el sentit” com el poder a través del qual percebem certes idees o 

impressions dels objectes. En canvi, “el judici” seria el poder a través del qual 

comparem aquestes idees, i percebem els necessaris acords i desacords. 

 

Els sentits externs ens donen la idea del color, la figura, el so i altres qualitats del cos, 

primàries o secundàries. Locke va donar el nom de sentit intern a la consciència, perquè 

a partir d’aquesta tenim les idees de pensament, memòria, raonament, i altres operacions 

de les nostres ments. Hutcheson, concebint que tenim idees simples i originals les quals 

no poden ser imputades els sentits externs o a la consciència, va introduir altres sentits 

interns, com el sentit de la memòria, el sentit de la bellesa i el sentit moral. Els filòsofs 

antics també van parlar dels sentits interns, en els quals hi formava part la memòria. 

 

Tots aquests sentits, ja siguin externs o interns, han estat tractats pels filòsofs, com a 

significats concebuts en la nostra ment, sense incloure cap tipus de judici. Hutcheson 
                                                                                                                                               
constitution of our nature leads us to believe, and which we are under a necessity to take for granted in the 
common concerns of life, without being able to give a reason for them –these are what we call the 
principles of common sense; and what is manifestly contrary to them, is what we call absurd” 
(-VVAA: The New Encyclopaedia Britannica, Encyclopaedia Britannica, Chicago, 2005, volume 3, pp. 
493-494.) 
 
73 “As well as a subject of my mental operations there is also, in most cases, an object which is distinct 
from the operation itself. The operation of seeing is directed to an object. I cannot see without seeing 
something. It is not that the act of seeing is somehow incomplete if there is no object to which the act is 
directed. It is that there is no act of seeing at all. The reason I say it is not incomplete if it lacks an object 
is that the metaphor of incompleteness implies that the object which would complete the act is itself part 
of the act. And it is important to recognise that the relation between a mental act and its object is not that 
of part to whole. I cannot remember without remembering something, and what I remember, the object of 
the act, must be different from the act itself, for the act is present and the object is past. This insight by 
Reid is accompanied by a reference to its linguistic correlate.” (Broadie, A., The tradition…, ob. cit., pp. 
109-110) 
 



defineix un sentit com una determinació de la ment a rebre una idea a partir de la 

presència d’un objecte independent i sota l’impuls de la nostra voluntat. 

 

Contràriament, en el llenguatge comú, el sentit sempre implica judici; un home de sentit 

és un home de judici; bon sentit és bon judici. No sentit és evidentment contrari al judici 

correcte. Seguint la mateixa línia, el sentit comú és aquell grau de judici, el qual és 

comú en els homes, els quals podem conversar i negociar. 

 

La visió i l’oïda són anomenats sentits pels filòsofs, perquè obtenim idees a partir d’ells. 

Aquests també són considerats sentits perquè podem jutjar gràcies a ells. Jutjar els 

colors a través dels ulls, els sons a partir  de l’orella...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.  WILLIAM HAMILTON 

 

6.1   PSICOLOGIA 

 

Hamilton74 divideix els fenòmens mentals en tres classes: fenomen del coneixement o 

cognició, fenomen del sentiment (de plaer o pena) i fenomen del desig. Coneixement, 

sentiment i desig no poden existir independentment un de l’altre. Cada estat de la ment 

és una combinació de tots tres, tot i que amb proporcions variades. 

 

Els fenòmens mentals estan inclosos en el fenomen de la consciència. Així, quan un 

individu coneix, podem dir que és conscient que està coneixent, de la mateixa manera 

que quan algú sent o desitja quelcom, és conscient que està sentint o desitjant. La 

consciència no és quelcom afegit al coneixement, el sentiment o el desig, sinó que  

esdevé la condició de la seva existència. 

 

6.2  PERCEPCIÓ 

 

Segons Hamilton, nosaltres tenim més aviat un immediat coneixement que no pas un 

mediat o representatiu coneixement de l’objecte. 

 

Ara bé, la percepció té per objecte les qualitats primàries dels cossos. El coneixement de 

les qualitats secundàries no és mai immediat, de tal manera que tot el que nosaltres 

coneixem són algunes desconegudes causes externes degut a la consciència del subjecte. 

Així, Hamilton igual que Thomas Reid estan d’acord que nosaltres tenim una noció 

directe de les qualitats primàries, però només una noció relativa de les qualitats 

secundàries de les coses. 

 

 

                                                 
74 William Hamilton (1788-1856) va estudiar Dret i va exercir com a professor d’Història (1821) i de 
Filosofia (1836) a Edimburg. Seguidor de l’escola escocesa i introductor del kantisme a Anglaterra va 
centrar el seu interès en la crítica del coneixement. Va formular una teoria coneguda com la “filosofia 
d’allò condicionat”; allò condicionat no és l’objecte, sinó el subjecte, per les seves pròpies facultats 
cognoscitives. Allò absolut o infinit, allò que ens remet la finitud d’allò sensible, és allò condicionat i, 
com a tal, incognoscible, i només possible objecte de la teologia. En el camp de la investigació lògica va 
elaborar la doctrina de la quantificació del predicat. Les seves obres són Lectures on Metaphysics and 
Logia (1859-60) i The Works of Thomas Reid (1856), edició comentada per Hamilton dels textos d’aquest 
filòsof. 



6.3  RELATIVITAT DEL CONEIXEMENT 

 

Els nostres sentits ens informen de l’existència i la natura dels objectes físics. A partir 

de la percepció externa coneixem els objectes físics només com ells apareixen a través 

dels sentits. Un objecte físic és conegut per la seva extensió, solidesa, divisibilitat, 

figura, color, temperatura... Així, “l’assumpte” o “el cos” és el nom donat per a cert 

conjunt d’aparences o fenòmens. 

  

En el cas que una cosa o qualitat d’una cosa és coneguda, això no significa que el 

coneixedor sap tota la seva “absoluta existència”. En definitiva, Hamilton senyala que 

tot el coneixement és relatiu, ja que allò descobert sobre una cosa acaba essent relatiu 

pel descobridor. 

 

6.4  FILOSOFIA DE LA CONDICIÓ 

 

Pensar en una cosa és necessàriament pensar que pertany a una certa mena d’objectes, 

que s’inclou en una classificació concreta i que es pot subsumir en un determinat 

concepte. Hamilton afirma que donats certs principis de contradicció i exclusió, tot el 

nostre actual pensament es troba entre dos extrems, cada un dels quals és inconcebible.  

Els extrems representen quelcom absolut i incondicionat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONS 

 

Hume va proposar una renovació dràstica al sistema d’Aristòtil. Doncs, no creia en els 

poders, no pensava que existís una cosa amb eficàcia causal, però ell mantenia la 

terminologia clàssica de la raó i el desig. D’aquesta manera, en comptes de seguir la 

línia de pensament d’Aristòtil, Hume establiria una teoria anomenada sensacionalisme, 

“sensationalism”. Així, tot el coneixement és un fet d’impressions del sentit, les quals 

donen lloc a “idees”. El desig és també un sentit moral del bé i el mal, però el governant 

dominant de l’acció és la passió o l’emoció, per això aquest sistema s’anomena 

“emotivism”.  De tal manera, que per Hume la raó esdevindria l’esclava de les passions, 

(“the slave of the passions”).  

 

D’aquesta teoria de Hume es pot extreure que l’experiència està constituïda per dos 

gèneres profundament diferents de fets perceptius elementals: les impressions i les 

idees. Les idees són fets perceptius més dèbils que es formen com a còpies de les 

impressions, sense poder igualar la seva vivacitat. Així, les idees, al ser pures còpies, 

estan subjectes a ser separades i aïllades per obra de la imaginació i després 

recomposades per aquesta última. Aquesta recomposició no és completament lliure i 

està vinculada al principi d’associació. Cal esmentar que aquesta associació neix de les 

relacions de: ressemblança, continuïtat en el temps i espai i causalitat.  

 

Hume accepta i fa seva la negació de la idea abstracta, ja verificada per Berkeley. No 

existeixen idees abstractes, és a dir, idees que no tinguin caràcters particulars i singulars. 

Existeixen doncs, només idees particulars preses com a signes d’altres idees particulars 

semblants a elles. Però per explicar la funció del signe, o sigui la possibilitat de què una 

idea evoqui altres idees similars, Hume recorre a un principi del que servirà àmpliament 

en tots els seus anàlisis: l’hàbit. Així, en descobrir una certa semblança entre idees que 

en altres aspectes són diferents (per exemple entre les idees de diversos homes i de 

diversos triangles) utilitzem un nom únic (home o triangle) per senyalar-les. D’aquesta 

manera es forma en nosaltres l’hàbit de considerar unides d’alguna manera entre si les 

idees designades amb un únic nom. 

 

En relació al principi de causalitat, per Hume, ni la lògica, ni l’experiència estan en 

condicions de fonamentar aquest. Doncs la seva argumentació es basa en què si cada 



vegada que hem observat A o un fenomen similar aquest, llavors hem trobat B o un 

fenomen similar, llavors i només llavors es forma en nosaltres un estat d’ànim d’espera 

que ens fa presumir, que observant una altra vegada A, ens veurem obligats a retrobar 

B. Aquesta espera és del tot subjectiva i res ens garanteix que hagi de ser satisfeta. 

 

Un altre tema que Hume tracta és la religió, la qual segons l’autor no és un fet científic i 

en absolut ha de ser considerat com a tal. Sinó que és fruit de l’instint humà i neix de les 

esperances i dels temors que agiten l’esperit dels homes. 

 

La teoria de Berkeley es basa en què totes les idees resulten particulars i les anomenades 

idees generals només són signes per indicar un grup d’idees particulars similars entre 

elles. Així, nega que l’esperit humà tingui la facultat d’abstracció i que les idees 

abstractes siguin legítimes. L’empirisme i el nominalisme constitueixen el marc en el 

qual s’enquadren les decisions filosòfiques de l’autor. A més, Berkeley admet que Déu 

coneix tot el què és objecte de les nostres sensacions. 

 

Pel què fa a Reid, molts dels trets característics de la seva filosofia estan relacionats al 

seu atac a la teoria de les idees de Hume. Reid discuteix que aquesta teoria resulta ser 

contrària al sentit comú. De fet, Reid volia evidenciar que les idees, en el sentit teòric de 

la paraula existien i que no eren els filòsofs els inventors. 

 

A partir de l’aplicació positiva dels procediments empírics, Reid esperava cercar una 

filosofia de la ment que pogués arribar al coneixement dels nostres poders originals i els 

drets de la nostra constitució i que fes possible explicar els fenòmens de la natura 

humana.   

 

Així, Reid defensarà l’autoritat de certs principis que ens són imposats per la constitució 

de la nostra naturalesa.  
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