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1. La teoria del coneixement 
L’epistemologia o teoria del coneixement es qüestiona tot 
allò que fa referència al coneixement: què és, com 
l’adquirim, la fiabilitat de la nostra adquisició, quins són els 
seus límits i si hi ha diversos coneixements o només un i, 
si n’hi ha diversos, quins són. 

1.1. Concepte i graus de 
       coneixement 

Quan creiem alguna cosa, en tenim certesa i a més, 
podem demostrar-ho; això que creiem és objetiu i es pot 
considerar coneixement. 

1.2. Eines del coneixement 

Les opinions no es poden considerar una forma de 
coneixement, ja que són apreciacions subjectives que no 
es recolzen en cap prova. Les creences, d’altra banda, 
tampoc ho són, ja que dubtem sobre el compliment 
d’algunes d’elles, i de les altres, encara que n’estem 
segurs, no podem demostrar la seva veracitat. 

El coneixement és una explicació de la realitat que 
comprèn les seves causes i en pot predir algunes 
conseqüències. 

Com s’adquireix el coneixement? 

Què és el coneixement? 

Percepció 

Ens permet construir representacions de la realitat, ja que 
ens posa en contacte amb ella mitjançant els sentits, als 
quals unifica. 

Memòria 

Ens permet retenir les dades que la percepció ens aporta. 

Imaginació 

És reproductora, perquè ens permet reproduir a la ment les 
imatges i les dades de la percepció i la memòria, i 
d’aquesta manera podem representar-nos la realitat; a 
més, és creadora, perquè constitueix la nostra capacitat per 
generar representacions noves a partir de les que es basen 
purament en la percepció.   

Intel·ligència 

És la capacitat de processar informació i de comprendre-la, 
així com de resoldre problemes. Es recolza en la capacitat 
simbòlica, és a dir, en l’ús del llenguatge articulat i de 
l’abstracció mental. 
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1.3. El procés de coneixement: 
       l’abstracció 1.4. L’epistemologia kantiana 

L’abstracció és el procés mitjançant el qual formem 
conceptes i els utilitzem. 

El concepte d’arbre, per exemple, no és el mateix que un arbre 
que algú pugui tenir al seu jardí, de manera que aquesta persona 
assenyalaria el seu arbre i diria «això és arbre»; només aquest 
arbre seria arbre i res més. Si fos així, el concepte d’arbre no 
suposaria cap abstracció, es referiria a aquest objecte tal i com és 
i a cap altre, però qui volgués saber què és un arbre hauria de 
remetre’s a aquest i suposar que qualsevol altre objecte que 
coneixem com a arbre és, en realitat, una altra cosa. Fins aquí pot 
semblar anecdòtic, però si això ocorregués amb tots els 
conceptes, aleshores tampoc podríem dir que les coses són de tal 
color, que tenen tal forma, ni tan sols diríem «això és una cosa», 
ja que totes les coses tindrien, simplement i planerament, un nom 
que no podríem utilitzar per a res més.   

Entre els segles XVII i XVIII es va debatre sobre l’origen 
dels conceptes; els empiristes sostenien que era 
l’experiència i els racionalistes, que en part eren innats.  

Veiem, per tant, que per a parlar i conèixer necessitem 
conceptes i que els conceptes són abstractes perquè es 
refereixen a diversos objectes o a cap, però mai són el nom 
propi d’una sola cosa. «Arbre» es refereix a tot el que tenen 
en comú tots els arbres; d’aquesta manera, podem conèixer 
realment què són els arbres, què tenen en comú, quins tipus 
n’hi ha, etc. 

La sensibilitat 

La teoria del coneixement kantiana aplega aspectes del 
racionalisme i de l’empirisme. Suposa un abans i un 
després en l’epistemologia i, en general, en la filosofia. 

La sensibilitat és la capacitat d’obtenir dades externes, la 
qual cosa és indispensable per a assolir coneixement. 

Sense noció d’espai i de temps, la sensibilitat no podria 
obtenir dades ja que no podria ubicar-les. 

L’enteniment 

Crea una síntesi, anomenada fenòmen empíric, de les 
dades que obté la sensibilitat, ordenant-les; d’una altra 
manera serien caòtiques i no podríem entendre-les. 

L’enteniment treballa a partir d’uns conceptes anomenats 
categories, les quals són innates i compartides per tots els 
éssers humans; si les haguéssim d’adquirir d’allò que capta 
la sensibilitat, mai ho faríem, perquè cap de les dades 
rebudes estaria estructurada i, per tant, mai es convertiria 
en coneixement. 

La categoria de substància, per exemple, permet que 
agrupem diverses sensacions en una, i que puguem 
discernir objectes; la de causalitat, d’altra banda, permet 
que connectem percepcions en una successió temporal en 
què uns fenòmens són causa d’uns altres. 
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1.5. Racionalitat teòrica i pràctica La raó 

L’enteniment, tanmateix, no es fa preguntes sobre la realitat, 
tan sols l’ordena segons les categories. La raó és la facultat 
per la qual ens preguntem el perquè de les coses. 

Per a la raó no és suficient conèixer per què ocorren alguns 
fenòmens; vol explicar la totalitat, de manera que es 
pregunta: 
1)  Sóc lliure? (en sentit de si existeix la llibertat o si, 
contràriament, estem predeterminats a fer tot allò que fem) 
2)  Què és el món? (referint-se al món en la seva totalitat, a 
una explicació total que doni ple sentit al món, sense caps 
per lligar) 
3)  Existeix Déu? (és a dir, existeix una entitat suprema i 
última que hagi creat el món amb un sentit, amb la 
teleologia que demana la segona pregunta i la moral que 
busca la primera pregunta) 

El problema d’aquestes preguntes és que van molt més 
enllà d’allò que l’enteniment, amb les seves categories, pot 
entendre. No tenim, aleshores, capacitat per a respondre 
aquestes preguntes, per tant Déu, la llibertat i el món es 
converteixen en un tot que respon a un sentit, en entitats 
metafísiques fora del nostre abast. 

Hem vist l’ús teòric de la raó, aquell que pregunta i formula 
judicis sobre el món; la seva set infinita de respostes i els 
seus límits, les preguntes per a les quals no tindrà mai una 
resposta que es pugui considerar coneixement objectiu del 
món. 

La raó té, tanmateix, un altre ús, que Kant anomena raó 
pràctica. 

Hi ha judicis de la raó teòrica que són o poden ser 
coneixement objectiu: els que fem quotidianament sobre les 
coses que ens succeeixen o de les quals som testimonis, 
els coneixements científics i el teoremes de la lògica i les 
matemàtiques. 

L’ètica depèn de la raó pràctica. Aquesta no es pregunta per 
entitats metafísiques sinó que es pregunta per la pròpia 
conducta. Volem saber què hem de fer, quina ha de ser la 
nostra conducta, què és allò correcte. La raó pràctica, per 
tant, també vol conèixer alguna cosa que va més enllà de 
les categories de l’enteniment. Però en aquest cas és 
legítim; en aquest cas ella mateixa pot donar-se la resposta. 
És a dir, els homes i les dones, ja que posseïm raó, en el 
seu ús pràctic podem formular màximes de conducta que 
defineixin què hem de fer. Segons Kant som autònoms: 
mitjançant la raó cadascú de nosaltres podem donar-nos les 
nostres màximes i seguir-les. Això sí, segons l’imperatiu, 
que també assoleix la raó, perquè mai es pugui considerar 
una màxima utilitzar algú com a mitjà per a una finalitat. 
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2. La veritat 

2.1. Veritat de fets 

Alguns filòsofs distingeixen entre l’autèntica realitat i la 
realitat aparent o, simplificant, realitat i aparença: 
•  L’autèntica realitat comprèn els fets i els objectes tal i 
com són per si mateixos, al marge de qualsevol percepció.  
•  La realitat aparent és la imatge que ens formem de 
l’autèntica realitat segons com la percebem.  

2.2. Veritat de proposicions 

Com que hi ha dos tipus de proposicions, les empíriques i 
les formals, anàlogament hi ha dues classes de veritat. 

Com que les proposicions formals no afirmen res sobre el 
món, no es refereixen a fets, per a elles només val la veritat 
com a coherència; no tindria sentit plantejar-se, per a una 
proposició matemàtica, si és veritat per la seva adequació 
al món o per les conseqüències que comporta. Aquestes 
teories queden descartades perquè les proposicions 
formals no afirmen fets ni tampoc prescriuen pràctiques. 

La veritat es pot predicar dels fets o de les proposicions. Un 
fet no és vertader exactament en el mateix sentit en què 
una afirmació és vertadera. 

Moltes vegades la filosofia ha considerat les aparences 
com una ocultació de la realitat. Vist d’aquesta manera, el 
coneixement consisteix a desvetllar la veritat, que a simple 
vista ens és oculta, pensant més enllà de les nostres 
percepcions. Quan el coneixement es considera un 
desvetllament, l’experiència, és a dir, les dades que aporten 
els sentits, no es considera que puguin conduir a la veritat 
per elles mateixes. De fet, es considera que per si mateixes 
l’oculten, si més no parcialment, per molt útils que puguin 
ser a altres finalitats, i que la clau per a conèixer la veritat 
ha de ser una altra; comunament, la raó. En altres 
paraules, que la veritat mateixa –és a dir, la veritat que no 
és a mitges, ni en part, ni molt similar, sinó plenament real– 
no és visible als ulls, sinó al pensament, mentre que els ulls 
ens la mostren darrere un vel equívoc. 

Veritat de les proposicions empíriques 

Veritat de les proposicions formals 

Veritat com a correspondència 

Una proposició és vertadera quan hi ha adequació entre 
allò que expressa i la realitat. 

Veritat com a coherència 

Una proposició és vertadera quan no entra en contradicció 
amb la resta de les proposicions acceptades. 

Veritat com a èxit 

Una proposició és vertadera quan n’obtenim beneficis en 
posar-la en pràctica. 
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2.3. Criteris per a reconèixer la 
       veritat 

Un coneixement és evident quan produeix una certesa que 
ens impedeix dubtar de la seva veritat. En unes altres 
paraules, tenim certesa d’un coneixement quan és 
impossible que sigui fals. 

L’evidència 

La intersubjectivitat S’han plantejat dos criteris, a la llum dels quals hauríem de 
poder identificar la veritat. 

Per exemple, és evident que «A és A» o que «el tot és més 
gran que les parts»; són proposicions que, per més que 
volguéssim, no podríem fer falses. Ni tan sols dubtem de la 
seva veritat, sinó tot el contrari, les reconeixem com a 
vertaderes en només escoltar-les. 

Insuficiència d’aquest criteri 

El problema de l’evidència com a criteri és que es basa 
en un reconeixement subjectiu d’una cosa com a veritat 
indubtable. Sens dubte, ens semblen evidents moltes 
coses que no ho són, objectivament, tan indubtables com 
«A és A». La subjectivitat converteix la certesa en un 
criteri fal·lible, dubtós, que fàcilment pot confondre judicis 
dependents de factors socials, contingents, amb veritats 
rigoroses. 

Una creença és vertadera, és a dir, constitueix 
coneixement, quan és acceptable per qualsevol 
subjecte racional. 

La veritat, per tant, ho és per consens d’una comunitat 
que es defineix per posseir raó. Com que coneixement 
i objectivitat han d’anar de la mà, aquest criteri suposa 
que la racionalitat que comparteixen els subjectes, 
l’acceptació de la veritat dels quals ha de coincidir, és 
la mateixa i és objectiva pel que fa a allò que pot o no 
pot acceptar com a veritat.  

Insuficiència d’aquest criteri 

Tot i que és cert que els coneixements vertaders han 
de ser admesos per tots els subjectes, no és cert el 
contrari; és a dir, que allò admès per tothom hagi de 
ser indubtablement vertader. No tan sols es poden 
equivocar un o més subjectes, admetent com a 
veritat una cosa que no ho és o no admetent allò 
que tot subjecte hauria d’admetre, sinó que tota una 
comunitat pot caure en aquest error. 
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3. Els límits del coneixement 

Malgrat tot el que s’ha arribat a dubtar de la veritat, fins i tot 
fins al punt de negar-la, la falta d’entusiasme per a avançar 
cap a la veritat comporta conseqüències negatives. Hem 
d’esforçar-nos constantment per sortir de la ignorància i de 
l’error, ja que d’una altra manera ens veuríem desarmats 
d’arguments davant la barbarie, la injustícia o la tirania; no 
sabríem condemnar aquests actes perquè assumiríem que 
són fruit d’opinions tan vàlides com la nostra. La recerca 
d’un coneixement objectiu i, per tant, la confiança que 
existeix la veritat més enllà de les opinions, ens ha permès 
condemnar tota classe d’errors del passat, que formen part 
de la història, permetent-nos avançar.   

3.1. La possibilitat de coneixement 3.2. La conquesta de la veritat: una 
       tasca col·lectiva 

El dogmatisme 

Podem adquirir coneixement segur i universal i tenir-ne 
absoluta certesa. Hi ha, a més, progrés en el coneixement, 
de manera que cada vegada sabem més coses. 

L’escepticisme 

En oposició al dogmatisme, l’escepticisme moderat dubta 
que sigui possible un coneixement ferm i segur, mentre que 
l’escepticisme radical arriba a negar aquesta possibilitat. 

El criticisme 

El coneixement és possible, però mai és definitiu, sinó que 
ha d’estar subjecte a constants revisions i crítiques. 

El relativisme 

No és possible un coneixement objectiu i universal. No hi 
ha veritats absolutes, només opinions particulars. 

El perspectivisme 

Cada subjecte coneix la realitat des d’un punt de vista 
parcial, que no és fals però que no recull la realitat en la 
seva totalitat. Per a saber si hi ha una veritat absoluta, 
hauríem de reunir tots els punts de vista. 

La nostra responsabilitat per a sortir de la ignorància i 
de l’error és, a la vegada, permanent i col·lectiva. No 
podem, en cap moment, renunciar a aquesta 
responsabilitat, arriscant-nos a caure en enganys i 
manipulacions. Al mateix temps, el coneixement i la 
recerca del coneixement és menester de tots, no tan 
sols d’uns quants o de molts, sinó de tots i de totes 
sense excepció. 
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3.3. Comprovació de la validesa 
       dels raonaments 

 Taules de veritat 

 Les regles d’inferència 

Una taula de veritat és un gràfic que conté tots els valors 
possibles de veritat d’un enunciat complex. Per a construir-
la, es recorre als possibles valors de veritat de tots els 
símbols lògics que conformen l’enunciat, els quals permeten 
exposar a la mateixa taula els possibles valors de veritat 
dels enunciats simples que componen l’enunciat complex. 
Com que el valor de veritat d’un enunciat complex depèn 
del valor dels seus enunciats simples, mitjançant el mateix 
procés que obtenim els possibles valors de veritat 
d’aquests, obtenim també els de l’enunciat complex. 

Tot raonament pot transformar-se en un condicional 
l’antecedent del qual és la conjunció de les premisses i el 
conseqüent, la conclusió. 

Les taules de veritat ens mostren clarament que hi ha tres 
tipus d’enunciat: 
•  Les tautologies són enunciats complexos el valor de 
veritat dels quals és cert sigui quin sigui el valor de veritat 
dels enunciats atòmics, de manera que sempre són 
inferències formalment vàlides. 
•  Les contingències són enunciats que en alguns casos 
esdevenen vertaders i en uns altres, no. 
•  Les contradiccions sempre resulten falses, per tant 
sempre són inferències formalment invàlides. 

Són reptes que ens permeten passar d'uns enunciats a uns altres 
formant inferències formalment vàlides. 

• Doble negació (DN): negar una cosa dues vegades equival a 
afirmar-la, i afirmar una cosa equival a negar-la dues vegades. 

• Introducció a la conjunció (IC): si tenim dues premisses, podem 
concloure la seva conjunció. 

• Eliminació de la conjunció (EC): donada una conjunció amb 
premissa, podem concloure’n qualsevol dels membres. 

• Introducció de la disjunció (ID): si tenim una proposició com a 
premissa, se li pot afegir disjuntivament una altra proposició, i 
aquesta disjunció serà vertadera. 

• Sil·logisme disjuntiu (SD): si tenim com a premisses una disjunció 
de dos membres i, també, un d’aquests membres negat, podem 
concloure la veritat de l’altre membre. 

• Regla del bicondicional (RB): a partir d’un bicondicional, podem 
extreure com a conclusió un condicional. 

• Modus ponens (MP): donat un condicional i el seu antecedent 
com a premisses, podem derivar com a conclusió el conseqüent 
d’aquest condicional. 

• Modus tollens (MT): donat un condicional i la negació del 
conseqüent, tenim també la negació de l’antecedent. 

• Regla de transitivitat (RT): si A té com a conseqüència B, i B és 
condició de C, aleshores A és condició de C. 

• Regla del dilema (RD): si una disjunció és vertadera, i cadascun 
dels seus membres té una conseqüència, aleshores es pot 
concloure la disjunció de les conseqüències. 

• Regles de De Morgan (DM): la negació d’una disjunció equival a 
la conjunció de cadascun dels seus components negats, així 
com la negació d’una conjunció, a la disjunció dels seus 
components negats. 
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