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1. Llenguatge i comunicació 

Podem distingir dos usos del llenguatge, que es 
diferencien en l’ús i el grau de precisió: 
• Natural o quotidià. 
• Científic. 

1.1. La filosofia del llenguatge 

El fenomen del llenguatge és tan crucial pel que fa al 
coneixement, que existeix una branca de la filosofia 
bolcada en exclusiva al seu estudi. 

1.2. La comunicació 

Emissor 

Receptor 

Missatge codificació descodificació 

mitjà 

Tradicionalment, l’anàlisi del llenguatge s’ha basat en 
aquest esquema. A partir de la segona meitat del s.XX, 
tanmateix, es considera insuficient, ja que el nostre ús del 
llenguatge no es limita a la transmissió de dades. 

1.3. La pragmàtica i els actes de  
       la parla 

1.4. El principi de cooperació de 
       Grice 

La filosofia que aborda el llenguatge, tenint en compte tots 
els factors que entren en joc en la comunicació, és la 
pragmàtica. Pragmatistes com Wittgenstein, Austin o Searle, 
consideren que la parla és una acció. 

La teoria dels actes de parla d’Austin distingeix entre l’acte 
locutiu, l’acte il·locutiu i l’acte perlocutiu. Es refereixen a 
emetre una oració, a la intenció del parlant en proferir-la i a la 
reacció del receptor, respectivament. 

Grice estableix quatre màximes que garanteixen la 
cooperació entre emissor i receptor: 
1. Màxima de quantitat: la quantitat d’informació que 
l’emissor dóna al receptor no ha d'excedir la sol·licitada ni 
quedar-se massa curta. 
2. Màxima de qualitat (de veracitat): l’emissor no ha de 
mentir ni parlar d’allò que no coneix; a la vegada, el receptor 
ha de confiar en la veracitat de l’emissor. 
3. Màxima de relació (de rellevància): totes les intervencions 
en una mateixa conversa han de ser coherents. 
4. Màxima de manera (o modalitat): l’ús del llenguatge ha de 
ser concís i, si és possible, breu. 
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2.1. La retòrica i la composició 
       del discurs  

2. Argumentació i retòrica 
2.2. Les fal·làcies informals 

Elements de la dispositio 

Elocutio: compositio i actio 

La retòrica s’encarrega de teoritzar el discurs, extraient i 
analitzant els elements que el conformen.  

En referència als elements del discurs augmentatiu, la 
retòrica anomena: 
• Inventio, als continguts. 
• Dispositio, a l’organització dels continguts. 
• Elocutio, a l’estil amb què s’argumenta. 

1. Exordio: introducció al discurs. 
2. Narratio: exposició de les raons a favor del discurs. 
3. Peroratio: síntesi general i conclusió. 

Dintre de l’elocutio, podem distingir entre la compositio, 
que es refereix a l’ordre de les paraules utilitzades, i 
l’actio o pronuntiatio, que és la modulació de la veu, els 
gestos i tot allò que té a veure amb la declamació del 
discurs. 

Una fal·làcia és un argument incorrecte, ja sigui per la 
seva composició lògica, com en les fal·làcies formals, o 
pel seu contingut, com en les fal·làcies informals. 

Ad Verecundiam: donar per vàlida una conclusió si és 
defensada per una autoritat en matèria o algú considerat com a 
expert. 

Ad Hominem: invalidar un argument o afirmació desacreditant 
qui el sosté o assenyalant que ha estat defensat per algú 
infame, en lloc de donar arguments. 

Ad Populum: apel·lar a prejudicis i sentiments en lloc de 
justificar la conclusió amb arguments. 

Ad Ignorantiam: donar per vàlida una conclusió perquè no 
s’ha demostrat la seva invalidesa. 

Ad Baculum: amenaçar i inspirar por en lloc d’aportar raons 
que sostinguin la conclusió. 

Generalització indeguda: inferir una conclusió general sense 
aportar casos suficients. 

Fal·làcia semàntica: utilitzar una mateixa paraula amb 
diferents significats en un mateix argument. 

Fal·làcia circular: donar una premissa que requereix la veritat 
de la conclusió per tal de ser vertadera. 



Filosofia BATXILLERAT  © grup edebé edebé 

3. Què és la lògica? 
3.1. La lògica i el seu objectiu 

La lògica estudia els raonaments a partir de la seva 
estructura per garantir la seva correcció o validesa. 

3.2. Els raonaments o inferències 

Tipus de raonaments 

La validesa dels raonaments 

Tot raonament consta de dues o més premisses i una 
conclusió. Les premisses són el conjunt d’enunciats que 
expressen les dades de partida. La conclusió és l’enunciat 
final que presenta el resultat obtingut a partir de les 
premisses. 

Deductius 

Van de general a particular. La conclusió està implícita en 
les premisses, de manera que si són vertaderes, la 
conclusió també ha de ser-ho.  

Inductius 

Van de particular a general. La conclusió no està implícita 
en les premisses, per tant, en un argument inductiu vàlid és 
possible, encara que improbable, que les premisses siguin 
vertaderes i la conclusió no ho sigui. 

La lògica determina si un raonament és vàlid o invàlid, 
independentment del valor de veritat de les premisses. Un 
argument pot ser lògicament vàlid i basar-se en premisses 
falses o ser lògicament invàlid i que les premisses, o la 
conclusió, siguin certes. 

L’argument següent és deductivament vàlid: 
Premissa 1: Cap cotxe té rodes. 
Premissa 2: Ted Mosby és un cotxe. 
Conclusió: Ted Mosby no té rodes. 

3.3. Les paradoxes lògiques 

Les paradoxes són enunciats el valor de veritat de les quals 
sembla impossible de determinar, comprometent-hi la 
consistència del nostre llenguatge i dels sistemes lògics. 

La teoria dels tipus de Russell resol aquest tipus de 
paradoxes establint jerarquies amb diferents nivells 
d’enunciat. A més, resol que un enunciat no pot parlar del 
seu propi valor de veritat ni del d’un altre del mateix nivell o 
superior. 

La paradoxa del mentider consisteix en un enunciat que 
parla del seu propi valor de veritat, com “aquest enunciat 
és fals” o en dos enunciats que es contradiuen respecte 
de la veritat de l’altre, com (1) “l’enunciat (2) és cert” i (2) 
“l’enunciat(1) és fals”. 
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4. La lògica formal 
La lògica determina si l’estructura d’un raonament 
permet inferir la necessitat de la conclusió. 

4.1. Repàs històric 

Los silogismos aristotélicos constituyen la base de la lógica. 
Se consideran el inicio de la lógica tradicional. 

L’exemple més citat de sil·logisme és: 
(1) Tots els homes són mortals. 
(2) Sòcrates és home. 
Conclusió: Sòcrates és mortal. 

4.2. Tipus de lògica formal 

Un sil·logisme és un argument deductiu format per dues 
premisses i una conclusió, de manera que en les premisses 
apareixen separats el subjecte i el predicat de la conclusió, 
coneguts com a terme major i terme menor. L’element 
relacional entre tots dos és el terme mig. 

Posteriorment, en la lògica tradicional, els estoics van 
iniciar allò que ara es coneix com lògica d’enunciats o 
proposicions. 

Entrada la modernitat, Boole (1815-1864) i Frege 
(1848-1925) es consideren els pares de la lògica simbòlica. 
A diferència de la lògica tradicional, la lògica moderna o 
simbòlica substitueix tots els termes per símbols, inclosos 
els relacionals com “tot”, “cap”, “i”, “o”, etc. de manera que 
pot expressar-se per complet en llenguatge formal. 

Lògica d’enunciats 

Estudia la validesa formal dels raonaments segons el valor 
de cada enunciat prenent el tot en lloc de les parts. Per 
això, pot determinar la validesa de l’estructura tot i que es 
veu limitada a prescindir del contingut dels enunciats.  

Lògica de predicats 

Analitza l’estructura interna dels enunciats, considerant tant 
el subjecte com el predicat que se li atribueix. 

Lògica de classes 

Considera que els enunciats són proposicions en les quals 
s’expressen llaços entre individus i classes. Així, els 
predicats són propietats compartides per individus que 
pertanyen a una mateixa classe o conjunt. 

Lògica de relacions 

Tant la lògica d’enunciats com la lògica de predicats i de 
classes presenten grans limitacions a l’hora d’expressar 
relacions. La lògica de relacions, com a resolució d’aquest 
problema, incorpora símbols i regles que faciliten 
l’expressió de relacions. 
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4.3. El llenguatge de la lògica 

Elements del llenguatge lògic 

Els sistemes formals de la lògica 

Llengües com el català, l’anglès, l’holandès o 
qualsevol altra que s’empri quotidianament, es 
denominen llengües naturals. Una llengua natural 
és part d’una evolució històrica, prové d’una altra 
llengua i canvia amb el temps; es constitueix, 
doncs, a partir de l’ús dels seus parlants. Aquest fet, 
encara que no afecta l’ús quotidià, produeix un gran 
nombre de termes equivocats i ambigüitats que,per 
a determinades finalitats, poden ser indesitjats o 
contraproduents. 

Els àmbits del coneixement que requereixen major precisió sovint 
recorren a llenguatges artificials que resolen el problema de 
l'ambigüitat. En el cas de la lògica o les matemàtiques, el llenguatge 
que empren és completament artificial, amb les seves pròpies regles i 
els seus propis símbols. Com que aquests símbols manquen de 
significat, podem parlar d’un llenguatge formal en què les proposicions 
manquen de contingut específic, ja que són proposicions formals. 

Trets constitutius dels llenguatges formals: 
• Consistència. Si no s’incompleix cap regla, no hi pot haver 
contradicció en cap fórmula ni en la relació entre una fórmula i 
qualsevol altra o en el total de les fórmules correctes 
possibles. 
• Completitud. La deducció permet extraure de les pròpies 
regles qualsevol fórmula correcta. 
• Decidibilitat. La correcció o incorrecció de les fórmules es 
determina mitjançant els procediments del llenguatge formal 
al qual pertanyen. 

El vocabulari 

A diferència del llenguatge natural, el vocabulari del 
llenguatge formal manca de significat. Està format 
exclusivament de lletres (M, p, x, a…) que representen els 
enunciats, noms o predicats dels raonaments, i signes (¬, 
^…) que representen les relacions entre enunciats i termes. 

Les regles de formació 

L’equivalent en el llenguatge natural és la gramàtica, que 
estableix la correcció en la construcció d’enunciats. Ens 
permeten identificar les fórmules que pertanyen a aquest 
llenguatge i diferenciar-les d’aquelles que no hi pertanyen. 

Les regles de transformació 

Permeten deduir unes fórmules a partir d’unes altres, 
garantint la correcció de les noves quan aquelles de les 
que es parteix són correctes. 
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5. La lògica d’enunciats 
L’objectiu de la lògica d’enunciats o lògica proposicional és 
analitzar les relacions que ens permeten obtenir una 
conclusió vàlida a partir d’unes premisses. 

5.1. Els enunciats 

Perquè una expressió sigui un enunciat o, el que és el 
mateix, una proposició, ha de poder ser veritable o fals. 

5.2. Els símbols de la lògica 

Els enunciats simples o atòmics són els que no es poden 
descompondre en altres enunciats. Els enunciats 
complexos o moleculars, en canvi, es poden 
descompondre en enunciats simples. 

Negador 

El negador (¬) es correspon amb el no del llenguatge natural. 

Símbols no lògics Símbols lògics 

Variables 

De la mateixa manera que en àlgebra les variables 
substitueixen nombres concrets, les variables de la lògica 
substitueixen enunciats. En aquest cas, no interessa el seu 
contingut sinó el seu valor de veritat.  

Símbols auxiliars 

Són els claudàtors i els parèntesis, els quals eviten 
ambigüitats i faciliten la lectura d’enunciats complexos, 
perquè mai quedin oberts a cap altra interpretació. 

Connectives 

Uneixen enunciats simples, formant enunciats moleculars. 
N’hi ha de quatre tipus: 
• Conjunció: “p^q” es tradueix al llenguatge natural per “p i 
q”. 
• Disjunció: “pᵛq” equival a “p o q”. 
• Condicional: “p→q” equival a “si p, aleshores q”. 
• Bicondicional: “p↔q” es tradueix per “si i només si p, 
aleshores q”. 
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5.3. 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 
de veritat possibles d’un enunciat complex. Per a construir-
la, es recorre als possibles valors de veritat de tots els 
símbols lògics que conformen l’enunciat i que 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 amb què 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 
resulten vertaders i en altres, no. 
• Les contradiccions sempre resulten falses, per tant, són 
sempre inferències formalment vàlides. 

Son reglas que nos permiten pasar de unos enunciados a otros 
formando inferencias formalmente válidas así como comprobar la 
validez de cualesquiera enunciados dados 

• 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 com a 
premissa, podem concloure qualsevol dels seus 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 equival a la disjunció dels seus 
components negats. 
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