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Plató (427 ane- 347 ane). “El Fedó” 

INFLUÈNCIES 

Per adhesió Per 
oposició 

   Diagnòstic 

    Prescripció 

Pitagòrics: 
-Dualisme 
cos/ànima 
-Filosofia com a 
purificació de 
l’ànima 
-Metempsícosi 
(transmigració 
ànimes) 

-Autors materialistes, 
en general: 
Filòsofs pluralistes o 
atomistes (Anaxàgores). 
Són acusats per Plató de 
ser incapaços de copsar 
la causa de les coses. 
Els materialistes es fixen 
en el com i no pas en l 
perquè (la causa). 
-Per copsar l’ordre en el 
món cal anar més enllà 
de la physis (el com), i 
enlairar-se al món de les 
idees (el perquè). 
-Els sofistes, pel seu 
materialisme,relativisme i 
escepticisme. 

 

-Els materialistes només consideren font de veritat els elements físics 
i materials (aire, èter, aigua, etc.) i bandegen tot allò que està més 
enllà de la matèria. A aquesta actitud, Plató oposa la seva visió 
idealista: els materialistes/sofistes com Anaxàgores, no utilitzen la 
ment.  
 
-Els materialistes, en opinió de Plató, senzillament estan incapacitats 
per entendre res, perquè confonen el “com” amb el “per què” de les 
coses. El “com de les coses” és material, però la causa cal cercar-la 
en una altra banda: la causa són les Formes, els models únics i 
eterns de les coses sense les quals res no existiria. 
 
-El material (sensible) és una condició necessària del coneixement, 
però no és de cap manera- una condició suficient: només l’ànima és 
capaç de conèixer les idees. 

Morir és un bé sempre i quan en vida hàgim estat 
virtuosos i hàgim purificat la nostra ànima. 
-La filosofia com a purificació a l’estil dels pitagòrics. 
-La filosofia és preparar-se per a morir. 
 
-No és mitjançant el cos com podem contemplar el que hi 
ha de més veritable en les coses. 
 
-Aprendre no és altra cosa que recordar. La teoria de la 
reminiscència (anàmnesi) 
-La veritat no es troba en la multiplicitat de les coses sinó 
en la unitat del ser. 
-La participació és el concepte que ens permet explicar la 
relació entre les coses (canviants) i la Forma (Pura, eterna). 
 
-El filòsof, en la mesura que ha estat una ànima pura és 
feliç, i, per tant, rep la seva recompensa. En canvi el qui viu 
vinculat al sensible i al material patirà turment etern. 
 
-Teoria de les idees. 
-Teoria de la reminiscència 
-Dualisme cos/ànima.  

Apropiar-se de la figura de Sòcrates i 
fer d’aquest un filòsof pitagòric, 
contra els filòsofs materialistes. 
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  Plató (427 ane- 347 ane). “La República” 

INFLUÈNCIES 

Familiars Per 
acceptació 

Per 
oposició 

   Diagnòstic 
    Prescripció 

-Família 
d’origen molt 
selecta tant per 
part de mare 
com de pare. 

-Pitagòrics: elitisme, i 
el valor intrínsec de 
les matemàtiques com 
a instrument de 
purificació. 
 
-Model de la 
constitució 
espartana atribuïda a 
Licurg (una mena de 
comunisme militarista) 

-Igualitarisme del partit 
democràtic de Pèricles. 
 
-Sofistes, i el seu model 
educatiu, basat en el 
relativisme moral. 
 
-El veredicte de 
condemna  a mort del 
seu mestre, Sòcrates, al 
que considera un model 
de ciutadà just. 

Context històric  i interpretació que en fa Plató de la situació 
política d’Atenes: ni el partit democràtic ni el partit aristocràtic 
han protegit els autèntics interessos del poble. 
 
La democràcia, en assassinar l’home més savi, no és la solució. 
 
Objectiu: Quins són els “autèntics” interessos del poble i, a més, 
debatre sobre ells. 
Què significa “fer allò que és just?”(donar a cadascú allò que 
li correspon?; donar a cadascú allò que per a ell és convenient?; 
fer el bé als nostres amics i el mal als nostres enemics? 

� Mai no és just fer el mal o causar danys a ningú. 
Quina és la funció del governant? 
 

� Cal considerar què és la Justícia en la comunitat 
(Estat) i després també en l’individu. 

 
Quines han de ser les qualitats perquè un estat sigui just? 
 

 
 
 

Propòsit de l’”Acadèmia”: Escola on s’instruïssin els filòsofs 
governants. 
Aclarir, mitjançant l’examen, en què consisteix la VIDA 
BONA: Només es pot dur a terme una vida perfecta en 
condicions perfectes (en un estat Ideal). Per això, d’entrada, 
cal parlar sobre l’estat Ideal. El significat de “República” no 
és pas el d’un sistema específic de govern, sinó estat o 
societat ���� MONARQUIA DE CAIRE IL�LUSTRAT. 
-Dos eixos: La política i l’educació. 
-Divisió tripartida de la societat en governants, auxiliars i 
artesans, en consonància a la diferent constitució individual 
dels ciutadans: racional, irascible i concupiscible.. 
-Els interessos d’aquestes 3 classes no interferiran entre si 
ni “xocaran”. 
El “luxe”, principal risc que Plató té com a principal causa 
de la degeneració, s’evitarà perquè tant els governants com 
els guardians no podran tenir propietats ni parents. 
-El rei filòsof és aquell que coneix les Formes (El Bé 
general =Mite de la Caverna) � Diferents graus de 
coneixement. � Poder basat en el coneixement i la 
saviesa. 
Comparació amb d’altres sistemes de govern: La 
democràcia i la tirania com a pitjors règims 
-Finalment, Plató sembla que necessiti que hi ha una 
recompensa per als justos en una altra vida. 
-La injustícia, en darrer terme, és una qüestió d’ignorància. 

Mitjançant la Teoria de les idees i  Mites: dels 
metalls, la línia, de la caverna 
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Descartes (1596-1650). “Les Meditacions” 
 

INFLUÈNCIES 

Per adhesió Per 
oposició 

   Diagnòstic     Prescripció 

Èuclides: 
-El poder de les 
matemàtiques: àmbit 
del coneixement que 
no entra en crisi durant 
la revolució científica. 
 
Al igual que Galileu, 
Descartes consiera que 
el món està escrit en 
llenguatge matemàtic, i 
que només amb els 
NOMBRES es pot 
conèixer la naturalesa: 
qualitats primàries 
versus secundàries 
aristotèliqus. 

-Escolàstica.Visió antiga-
medieval del món. 
-Academicisme estéril i 
memorístic del sistema escolar. 
- el criteri d’autoritat de 
l’Escolàstica. 
-El pensament hermètic i 
màgic que basa el coneixement 
en suposades capacitats d’uns 
escollits. 
-Insatisfacció del mètode 
inductiu de Francis Bacon 
-Escepticisme i pessimisme 
de l’època del Barroc, que en 
la literatura s’expressa (“El 
Quijote”, “La vida es sueño”, 
“Hamlet”) � tot és enganyós: 
la realitat ens confón. 
. 

 

-Es necessita un NOU CRITERI DE VERITAT, que no estigui basat ni en 
l’AUTORITAT (Escolàstica), ni en l’EXPERIÈNCIA, doncs aquesta també ens pot 
enganyar en fer generalitzacions (LA INDUCCIÓ de Francis Bacon). 
 
-Aquest criteri de veritat servirà per unificar les ciències sobre la base sòlida que 
ofereixen les MATEMÀTIQUES, única disciplina que no ha entrat en crisi des de 
l’Antiguitat. 
 
-Necessitem un mètode segur i una certesa absoluta, doncs el desengany respecte 
a la visió del món aristotèlico-medieval ha estat tan impactant, que els principals 
intel�lectuals no surten de la seva perplexitat: “el vell no acaba de morir i lo nou no 
acaba de néixer”. Es necessita una alternativa creïble i segura per sortir de la 
paràlisi de dos segles � Cal vèncer l’escepticisme regnant (Mitjançant el dubte 
metòdic) 
 
-Cal democratitzar la ciència � Ha d’estar a l’abast de tothom enfront els qui 
creuen en els poders màgics i esotèrics de personatges misteriosos (mags, 
guaridors,alquimistes etc...) 
 
-Comptem amb unes eines dins nosaltres (els conceptes matemàtics), que són 
bàsiques per conèixer, explorar i dominar la natura:  

-Superar l’escepticisme i pessimisme. 
 
-Confiar en la pròpia capacitat individual (El “jo penso”� cogito): en el 
nostre interior (i no pas en l’Autoritat de la religió ni en l’experiència 
sensible) és on es troben les veritats més segures: 
 
-Superació de l’escepticisme mitjançant el dubte hiperbòlic (un fer veure 
que..) o mètodic. � Descartes no és escèptic. 
-Assegurar un principi sòlid i indubtable que permeti construir l’edifici del 
coneixement futur sense por a noves crisis per esfondrament  
 
Itinerari de les meditacions: demostració de:El cogito ���� Déu ����El món 
físic. 
 
No és Déu qui ens enganya, és la voluntat, amb la que ens ha dotat, que 
vol anar més enllà de l’enteniment. Per tant, assegurem bé que tenim 
evidència, i després aquesta informació dels sentits l’hem de traduir a 
valors matemàtics i gemètrics: neix la ciencia moderna: la fisis no es pot 
entendre sense els valors quantitatius com ja va avançar Galileu. La 
FÍSICA QUANTITATIVA venç la FÍSICA QUALITATIVA del biòleg 
Aristòtil. El món funciona segons unes regles matemàtiques i 
necessàries. Ja no necessitem un Déu que intervingui: un món mecànic. 
Metàfora del rellotge . La natura és una realitat mesurable, que es pot 
traduir a extensió � nombre i figura. (Res extensa) 
 
-Nou criteri de veritat: L’evidència (que es troba en el nostre interior: 
“idea clara i distinta”. Un cop tenim aquesta informació que ens arriba 
pels sentits � un objecte separat dels altres (idea clara), i dins el qual 
reconeixem les seves parts internes (idea distinta).--> matematització 
En la Història de l’Art: Velázquez ���� “Les menines”: l’individu modern 
és qui actua i no és passiu: el poder de l’individu (pintor) d’enlairar-se per 
a la posteritat, fins i tot és més important que les pròpies princeses del 
quadre. 
 

Mitjançant la introspecció implacable de la meditació 
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David Hume (1711-1776). “Abstract” (Resum del “Tractat sobre la naturalesa humana” -”Teatrise”) 

INFLUÈNCIES 

Per adhesió Per 
oposició 

   Diagnòstic     Prescripció 

-Occam 
LOCKE 
NEWTON-
Admiració per 
Newton i el seu 
mètode empíric 
 

RACIONALISME 
 
La religió natural dels 
newtonians: argument 
teleològic. 
 
-El dogmatisme és 
l’arrel de la intolerancia i 
del fanatisme en tots els 
àmbits: moral, religiós i 
polític 

Com conec? 
L'autèntic coneixement només pot venir del subjecte". Pels empiristes les experiències del subjecte 
individual (jo) són les úniques que tenen valor. El món, com a tal, només existeix si algú el coneix. 
Tanmateix els Empiristes no accepten mai de Descartes ni les Idees innates ni l'afirmació que el "cogito" 
s'identifica amb la raó. 
Descartes considerava que el pensament i la raó era la mateixa cosa. En canvi els Empiristes creuen 
que la raó no és autosuficient per conèixer el món perquè el pensament necessita l'experiència. 
L'experiència és l'origen de la raó. En conseqüència tots els Empiristes són Antimentalistes i 
Antiinatistes: 
L’objectiu fonamental que es proposa Hume en la seva Introducció al TEATRISE és proclamar els 
mèrits inigualables del mètode experimental que va a tractar d’aplicar a les qüestions morals. 
Tanmateix, admet tot seguit, que els fenòmens mentals o morals no estan subjectes a controls 
experimentals. 
 
Com els altres escriptors de la seva època, Hume va partir del supòsit dualista de que el domini de lo 
mental difereix completament del domini de la realitat física. 
 
La insatisfacció que Hume experimentava enfront els desenvolupaments de la filosofia moral i de la 
religió natural l’impulsaren a intentar determinar els límits de l’enteniment humà. 
DEISME: Segons la religió natural � existència d’una deïtat que governa el món, no personal (teisme) 
 
-Les ciències morals han de basar-se en un estudi profund de la ment humana: PSICOLOGISME: estudi 
històric de les idees des que inicien l’itinerari a través dels sentits. 
 
Hume se sentia inspirat per una idea nova: de la mateixa manera que Newton havia mostrat que els 
canvis fonamentals del món físic es podien explicar amb el principi d’”atracció” (gravitació), els 
processos de coneixement, en la mesura en què consisteixen en inferir un fet suposat a partir d’un fet 
present, també es podrien explicar mitjançant el principi d’associació... Igual que Newton, amb la 
gravitació, Hume podria exhibir l’associació com un fet d’experiència sense necessitat de formular una 
causa oculta d’allò. 
 
-Com explicar i després mitigar el fanatisme, la intolerància. 

PSICOLOGISME: estudi històric de les idees des que inicien l’itinerari a 
través dels sentits. Conclusió: No és la raó la guia de la vida, sinó el 
costum.: 
-No idees innates 
-L'establiment de l'evidència sensible com a únic criteri gnoseològic de 
veritat.-Cal rebutjar com a il.legítim qualsevol contingut de consciència que 
no tingui un correlat (implicació) en l'experiència: 
Negació de la possibilitat d'un coneixement universal i necessari: 
 
ASSOCIACIONISME- comparable a la teoria de l’atracció de Newton: les 
IDEES (àtoms de la ment) havien de ser connectades mitjançant aquest 
principi (d’associació) per formar un sistema de mecànica mental 
comprensiu i autènticament newtonià. 
.Principis d’associació: semblança, contigüitat i causalitat. 
-Causes semblants, en circumstàncies semblants, produeixen efectes 
semblants: Això no és pot provar (és un mecanisme psicològic!!!) 
-Crítica a la idea de causa com a connexió necessària.  NO és la realitat 
sinó un mecanisme psicològic. Hi convergeixen tres circumstàncies: 
contigüitat en el temps i en el lloc; prioritat en el temps; conjunció constant 
entre la causa i l’efecte. 
-Criteri d’evidència: les impressions, més enllà de les quals no hi podem 
saber res més. 
-EMPIRISME � ESCEPTICISME MODERAT � FENOMENISME: La 
nostra vida no es basa en la Raó, sinó en les “passions” (emocions, 
sentiments, creences, costums,hàbits). 
-Versus Racionalisme: El coneixement comença per l’experiència i també 
acaba amb l’experiència (Límits al coneixement � fre a l’arrogància 
humana) 
Crítica als conceptes metafísics cartesians: JO o ànima, Déu i món. 
-Crítica a la idea de causa �crítica a la idea de substància ���� crítica a la 
metafísica ���� crítica a la ciència: crítica a la inducció com a mètode 
científic (Fenomenisme) 
 

Cal un “Newton” de les ciències morals” 
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David Hume (1711-1776). “Investigació sobre els principis de la moral”. Apèndix 1: Del sentiment  
Sentiment ���� Raó ���� Utilitat ���� Sentiment Humanitat ���� Felicitat ���� Universalitat (Benestar General)  

INFLUÈNCIES 

Per adhesió Per 
oposició 

   Diagnòstic 
    Prescripció 

Eudemonisme 
moral 
(Aristòtil) 
Realitzar bones 
accions ens fa 
sentir bé 
 
T.Hobbes: Pel 
seu materialisme; 
també pel seu 
mètode i realisme  
polític 

-Racionalisme 
moral.Morals 
intel�lectualistes: 
Intel�lectualisme moral: 
conèixer el Bé, comporta 
fer-lo. Actua immoralment 
qui desconeix el Bé, qui és 
ignorant. El  coneixement 
com a requisit bàsic per a la 
nostra vida moral. 
Comprendre l’ètica com una 
ciència. Protagonisme de la 
Raó. 
Sòcrates “ El pecat rau en 
la ignorància”. 
Descartes: La virtut 
descansa en l’alliberament 
de les passions. 
 

-El dogmatisme és l’arrel de la intolerància i del fanatisme en tots els àmbits: 
moral, religiós i polític. 
Hume intenta refutar el pensament racionalista / intel�lectualisme moral perquè 
l’acusa de dogmàtic ja que manté una concepció de la Raó molt idealitzada i una 
ignorancia respecte tot allò relacionat amb les passions humanes 
 
 
-El context històric recent de la Gran Bretanya: guerres civils, fanatismes 
religiosos,etc. 
-La tolerància s’hauria de basar en el reconeixement del límit de la certesa de la 
Raó. 
Hume rebutja l’explicació escèptica de la moral, no creu que la moralitat sigui un 
mer invent per a domesticar a l’home tot i que a vegades, en la història, hi ha hagut 
exemples d’aquest tipus. 
L’origen de la moral i de les distincions morals té un fonament natural: la nostra 
peculiar i comuna naturalesa humana. 
Hume també rebutja l’explicació de la moral basada en l’egoisme. Si fos així, 
seríem incapaços d’admirar i elogiar accions d’altres èpoques o cultures perquè no 
hi hauria cap interès per part nostre.. Si que en som capaços tot i no tenir cap tipus 
d’interès en elles. Ens alegrem pel bé de l’altre i en commovem per les seves 
desgràcies, no en som indiferents. Sentiment d’Humanitat. 

Emotivisme moral: els judicis morals sorgeixen de les emocions. La moral 
no pertany a l’àmbit racional, no existeix la justificació racional en aquest 
camp. 
No nega que la raó intervingui al crear el judici moral. El que nega és 
que sigui l'única que intervé, fins i tot nega que sigui l'element més 
important, però sense arribar a afirmar que la raó estigui totalment fora de 
l'elaboració del judici moral. Comparteix amb Shaftesbury, Hutcheson al 
segle XVIII 
-El judici moral suposa conèixer el bo i el dolent i aquest fet no pot ésser 
establert per la Raó: no tenim impressions o idees en què basar-nos, ens 
recolzem en la nostra vida emocional. 
L’acció és motivada pel sentiment, la raó no té capacitat de motivar una 
acció però pot fer distincions, comparacions i anàlisi de relacions. 
Utilitat. A través de l’experiència, Hume descobreix que darrere de tot 
judici moral favorable hi ha un ingredient essencial: que el caràcter o 
l’acció en qüestió que és beneficiosa per l’home resulta útil. 
A través de la utilitat, sembla haver trobat l’explicació de perquè la 
benevolencia gaudeix de l’aprovació de la humanitat i és recomanable. La 
utilitat és vista com un mitjà, molt lligat, en certa manera, a la Raó. 
Discernim les tendències útils o pernicioses. Nosaltres som qui atorguem 
valor moral a un caràcter o acció útil.  
Sentiments d’Humanitat. (Compassió) 
Que una acció sigui útil, la converteix en part, en moral. Però allò que 
realment fa moral a una acció no és la seva utilitat sinó que amb l’acció en 
qüestió, s’està fonamentant en la felicitat o s’està combatent el patiment. 
Sentiment d’Humanitat: no ser indiferent al patiment dels altres. Sentiment 
de felicitat pel gènere humà. 
La part més important en el judici moral és la felicitat o infelicitat dels 
homes i no la utilitat. Per veure que som davant una acció moral, hem de 
poder reconèixer la universalitat d’aquesta. Universal reconeixement o 
acceptació que parteix dels nostres compartits Sentiments d’Humanitat 
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John Stuart Mill (1806-1873). “La llibertat” 

INFLUÈNCIES 

Per adhesió Per 
oposició 

   Diagnòstic     Prescripció 

John Locke. 
David Hume 
(corrents liberals 
del pensament 
britànic). 
Els límits del 
coneixement dels 
empiristes, en MIll 
es converteix en 
LA 
PREOCUPACIÓ 
PELS LÍMITS DEL 
PODER. 
Tocqueville 
(visió d’Amèrica: 
tirania de la 
majoria) 
 
Harriet Taylor: 
feminisme 
socialisme 
 

Es va rebel�lar contra la seva 
tan estricta educació. Als 20 
anys, el 1826, va patir una “crisi 
mental”. 
 
-El POSITIVISME i 
FILOSOFIES (alemanya): 
 
-Feien de l’Estat l’instrument 
necessari per al progrés de la 
societat. I això comportava la 
submissió de l’individu a l’Estat 

 

On són els límits del poder? 
 
-El poble pot desitjar oprimir una part de si mateix. Per tant, és 
important aconseguir una limitació del poder del govern sobre els 
individus (tirania de la majoria). On col·locar aquest límit? 
 
 
Mill creia que la lluita entre LLIBERTAT i AUTORITAT és el tret més 
destacable de les etapes de la història. Mill va definir la “LLIBERTAT 
SOCIAL” com a protecció de la “TIRANIA DEL GOVERNANT 
POLÍTIC”. 
 
-Tiranies diverses : Tirania social. Tirania de la majoria. 
 
LLIBERTAT . L’individu ha de ser lliure per fer allò que desitgi 
mentre no faci mal als altres. Cada persona és per ella mateixa el 
suficientment racional per poder prendre decisions sobre el seu 
propi bé i triar també la religió que li plagui. El govern només ha 
d’intervenir si es tracta de la protecció de la societat. 
 

-Proclamar un principi sobre la llibertat dels individus. La societat només té 
el dret d’imposar o de coaccionar si està en joc la seva pròpia defensa, 
però no pot anar més enllà. 
-L’individu és sobirà sobre si mateix, el seu propi cos i el seu esperit. 
-El valor d’un Estat, a la llarga, és el valor dels individus (el tot és la suma 
de les parts) que el componen. Un Estat que empetiteix els individus, amb 
la finalitat que siguin dòcils i instruments seus, acabarà per no servir de 
res, perquè li mancarà el poder vital dels seus components. 
 
-Abunda molt sobre la religió � Necessitat de llibertat d’opinió i 
d’expressió per al benestar intel�lectual i material de l’espècie humana 
 
-No podem pretendre que les accions hagin de ser tan lliures com les 
opinions. Límit: no perjudicar els altres. 
En els assumptes que no concerneixen primàriament als altres, ha de ser 
afirmada la individualitat. 
Respectar la individualitat: permetre el desenvolupament de la persona. 
(Autorrealització) 
-La individualitat ha de governar aquella part de la vida que interessa 
principalment l’individu, i la societat la part queinteressa principalment la 
societat. 
 
Conceptes claus: 
-llibertat negativa: l’Estat no ha d’immiscir-se en l’àmbit privat. 
-llibertat positiva: La societat/Estat ha de procurar els mitjans necessaris 
per tal de procurar el desenvolupament de les persones. 
-tirania de la majoria (influència de Tocqueville: Als EUA no és l’Estat el 
risc d’opressió, sinó els mitjans de comunicació, el grup social o religiós...) 
-El dret a la diferència i a la discrepància. 
-El respecte a les minories per tal d’avaluar el grau de democràcia 
existent. 
 
 

L’Estat modern es construeix contra les minories 
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John Stuart Mill (1806-1873). “L’utilitarisme” 

INFLUÈNCIES 

Per adhesió Per 
oposició 

   Diagnòstic     Prescripció 

Es va obrir a 
corrents 
intel�lectuals, com 
ara: 
Positivisme de 
Comte, el 
pensament 
romàntic i el 
socialisme 
 
Kant: l’utilitarisme 
de la regla (moral 
deontològica o 
intuïcionista) 
El principi 
d’utilitat de 
Bentham. 
Epicur: la qualitat 
dels plaers. 
Hume: emotivisme 
moral i el concepte 
d’utilitat. 

Contra l’utilitarisme (tot i 
que sense trencar-hi) -Principi 
d’utilitat de Bentham. 
 
Contrast amb T. Hobbes: el 
contagi de la simpatia  (Mill) 
ves el contagi de 
l’individualisme possessiu de 
Hobbes. 
 
Hedonisme teològic s XVIII: 
“Déu desitja sobretot la felicitat 
de les seves criatures” 
 

 

Després de segles de discussió, encara no s’ha acabat la controvèrsia sobre els 
criteris de la moralitat (fer el bé o el mal). 
 
 
Objectiu: Contribuir a apreciar la Teoria de la Felicitat dels utilitaristes. 
 
 
Quina teoria és més potent: la corrent intuïcionista (els principis de la moral són 
evidents a priori), o bé la corrent inductivista o conseqüencialista. (la justícia i la 
injustícia –al igual que la veritat i la falsedat-, són qüestions d’observació i 
experiència? 
 
-Com elaborar criteris per a un bon govern  per part d’una élite “tecnocràtica”. (en 
un temps d’un gran contrast entre el gran creixement de la riquesa i la misèria de la 
classe treballadora)? 
-Corrent reformista burgesa enfront corrent revolucionària dels moviments 
socialistes i anarquistes. 
 
 

Ètica conseqüencialista: cal valorar els resultats i no tant els principis. 
-És un error contraposa la utilitat al plaer. S’entén per felicitat el plaer i 
l’absència de dolor; per infelicitat, el dolor i l’absència de plaer.. 
L’objecte de la virtut és la multiplicació de la felicitat. L’interès particular 
(conveniència) no és oposat al bé general (Moral). 
-El principi d’utilitat: el de major felicitat general. (deure. Influència Kant) 
-El sentiment del deure o no és innat, sinó adquirit (oposició ètiques 
intuïcionistes): la naturalesa humana està preparada i fèrtil perquè pugui brollar 
i sigui desenvolupat el sentiment moral. Hi ha una base natural, però 
s’enforteixen amb els progressos de la civilització. 

 
Conceptes claus: 
1.- L'utilitarisme dels actes és un càlcul de profit en què ens plantegem 
davant de cada cas o en cada circumstància quin és el capteniment que 
maximitza el nostre plaer o la nostra felicitat, sense necessitat de seguir normes 
a priori.  L'utilitarisme dels actes és més propi de l'obra de Bentham. 
2.- L'utilitarisme de les regles és un intent d'universalitzar criteris - i, 
bàsicament, la norma utilitarista del "màxim plaer per al màxim nombre. 
Requisits per assolir la felicitat: 
- Autodesenvolupament: és a dir, "capacitat de créixer", capacitat de conèixer 
i, per tant, de modificar les nostres opinions..- Individualitat: si la pressió de la 
societat (i especialment de la classe mitjana) sobre els individus és molt forta, 
ens trobem davant una coacció i, per tant, no hi pot haver llibertat.  
Aquests dos elements formen la dignitat humana, sense la qual no hi pot 
haver felicitat. Un món d'éssers passius i satisfets en la seva obediència no pot 
ser un món feliç perquè, per a Mill, la felicitat és una funció de la diversitat.  
1.- La felicitat suposa un gaudi solidari. Només és pot arribar a ser 
plenament feliç quan es viu voltat de gent que també n'és. Cap home no és una 
illa 
2.- El contentament és el gaudi purament personal; és "no moral". Consisteix 
en el pur "estar bé" que no és encara "viure bé"; pertany a individus que no han 
assolit encara l'autonomia moral. En definitiva, es pot estar content en la 
dissort, però no ser feliç. 
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Friedrich Nietzsche (1844-1900) 

INFLUÈNCIES 

Familiars Per 
acceptació 

Per 
oposició 

   Diagnòstic 
    Prescripció 

Família de pastors 
luterans. 
 
Mort prematura del 
pare 
 
Fortes pressions de la 
mare i de la seva 
germana 

- Presocràtics: monisme 
materialista 
- Sofistes: relativisme moral 
- Heràclit: Defensa de 
l’esdevenir 
- Escèptics. 
(Filòsofs antics no seduïts pel 
llenguatge metafísic i de la raó). 
 
- Esquerra hegeliana: Déu ha 
mort 
(Condició necessària però no 
suficient per poder crear valors 
 
- Schopenhauer:  
Mestre de Nietzsche i pare de la 
filosofia alemanya. 
Ensenya a menysprear el 
moralisme. 
(La voluntat és l’eix de la vida 
humana) 
 
- Wagner: òpera com a obra 
total 
 
- Darwin: Lluita per la vida 

 
- Schopenhauer.  

Teoria de la naturalesa tràgica: Al 
final tot l’esforç de la voluntat és nul, 
perquè aquesta és derrotada per la 
mort.. 

- Wagner 
- La Tetralogia es converteix en 
l’apòstol del pangermanisme, un 
patriota nacionalista, incompatible 
amb l’essència dionisíaca i festiva 
del superhome. 
 

- Kant 
- És un funcionari autòmat del 
“deure” 
- No hi ha una moral universal, sinó 
que cada societat considera moral 
aquells instints que li semblen útils. 
- No hi ha una moral 
desinteressada. 
- No hi ha una moral racional, ja que 
aquesta neix de fonts irracionals 
primitives i instintives. 
- La moral no és autònoma sinó que 
és una funció de la vida. 

Les idees pessimistes i angoixes que hom té avui han estat originades en el passat. 
- La tradició filosòfica occidental és còmplice de l’error: 

- La teorització 
- La incapacitat de les idees per a expressar la vida 
- L’equilibri entre Apol�lo i Dionís s’ha trencat 

- Sòcrates: Moral com a repressió dels instints vitals. 
- Plató: Nega la virtut del món sensible i el subordina al món intel�ligible 
- Cristianisme: Predica la submissió, l’acceptació del dolor i el sacrifici 
- Descartes i la tradició racionalista: Identifica ser i pensar. 

- La vida va molt més enllà del pensament. 
- L’imperatiu categòric kantià: 

- Kant està obsessionat pel deure i és incapaç de crear 
 
- L’utilitarisme:  

- Moral per a les masses: purament quantitativa, calculadora. Cal entregar 
gratuïtament. 

-  
- Les ciències positives: 

- Mecanicisme 
- Positivisme 
 

 

Resultat: Nihilisme 
- Malaltia 
- Camí equivocat que ha seguit la cultura occidental des de Sòcrates 
- Avui: manca de capacitat de creació que caracteritza l’individu occidental 
- L’ésser humà és un individu entristit perquè reprimeix la vida. 

 

Nihilisme passiu 
 

- L’individu s’agenolla davant d’allò que no entén i accepta la culpa i el pecat. 
 

 
 
 

Nihilisme actiu: 
- Sap què no vol. És capaç de destruir. Però no sap què vol, no és 

creador de valors. 
Déu ha mort: 
 -El món suprasensible està mancat de força operant perquè no atorga 
vida. 

- Déu = Domini de les idees sobre la vida. Símbol de l’angoixa, el 
sacrifici, la submissió, la mort. 

Obre el camí al superhome. 
-Últim Home:  

- Descobreix la manca de sentit. 
- Aquell ser humà que vol morir, que desitja la seva transmutació. 

Transvaloració: 
- Prendre la vida com l’únic criteri vàlid per a jutjar qualsevol cosa. 
- Significa dir el gran sí a la vida. 
- Aspirar que el poder de la vida augmenti. 
- Moral dels senyors en comptes d’una moral d’esclaus. 
- La veritat és la vida. Es provisional. 
- Perspectivisme:  

o Admissió de l’error. 
o  Nou concepte de ciència. 
o Nova metafísica de l’esdevenir 
o Metàfora versus llenguatge 

- La voluntat de poder. 
- Zaratustra: 

-  El profeta. 
-  Encara no és el superhome. És l’encarregat d’anunciar l’arribada del 

superhome. 
- Superhome: obra d’art total. 

- Capaç d’estimar la vida per sobre de tot. 
- La vida és l’atzar, causalitat, joc, festa. 
- Voler el present sense cap reserva. 

- L’Etern Retorn. 
- Forma aristocràtica 
- Radicalment individualista 
- Ha superar la moralitat 
- Creador en un present perpetu. Més enllà del bé i del mal 
- Més enllà del bé i del mal 
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Friedrich Nietzsche (1844-1900).”La genealogia de la moral” 

INFLUÈNCIES 

Per 
adhesió 

Per 
oposició 

   Diagnòstic 
    Prescripció 

-Heràclit: el món és 
canviant 

-Eurípides: per trencar 
l’equilibri antic entre 
l’element apol�lini i 
dionisìac. 
 
-Sòcrates 
 
-Plató 
 
-Cristianisme. 
 
-Nihilisme passiu de 
Schopenhauer 
 
-Wagner (de Parsifal, 
atret per l’ideal ascètic) 

-Què signifiquen les paraules, i quina és la historia de la 
seva metamorfosi intel�lectual? 
-Nietzsche analtiza el vocable “dolent” (schlecht), que significà originàriament 
el”simple”,, l’home vulgar i baix. Per contra, el concepte “bo” (gut) es referia a 
l’home de rang superior, al noble, al poderós, al senyor. Les valoracions 
brollaven, per tant, d’una forma de ser, d’una forma de trobar-se en la vida i en la 
societat.  
-Nietzsche al�ludeix a la CASTA SACERDOTAL,degeneració i, més en davant, 
antítesi de la casta cavalleresca i aristocràtica. Els hàbits de la casta sacerdotal 
són contraris a la casta dels nobles: els sacerdots es dediquen a incubar idees i 
sentiments. Però el remei que inventen per guarir la seva malaltia ha estat més 
perillós que la malaltia mateixa: els sacerdots inventen la religió, inventen la 
metafísica hostil als sentits, inventen l’”altre món”.  
-La casta sacerdotal ha pogut convertir-se en dominant gràcies a la font del 
RESSENTIMENT, la set de venjança del sacerdot. 
-La PSICOLOGIA DEL CRISTIANISME és l’hereva de la transvaloració 
realitzada pel poble jueu, l’hereu de la REBELIÓ DELS ESCLAUS en la moral. 
 
-El cristianisme no és la religió de l’amor, sinó la religió del odi més profund 
contra els bons, contra els nobles, els poderosos, els veraços � Els plebeus 
han guanyat, de moment. 
 
-Els sacerdots anomenen “vertader” a un món inexistent, fingit per ells, inventat 
per ells, i , per contra, neguen la veritat i la realitat a aquest món, l’únic existent. 
L’home malalt demana una explicació del seu dolor, i només el troba un 
personatge que li dóna: el sacerdot. 

-Capgirament o transvaloració. 
Després d’analitzar l’origen del capgirament moral que es produeix amb el 
Cristianisme (que té com a font principal les obres de Plató en situar el 
món de les idees com autèntica realitat), passa a analitzar el significat de 
”culpa” i “mala consciència” i similars. 
-Els humans són éssers de l’instant. Es caracteritza per la seva capacitat 
d’oblit. Però quan es fan promeses és necessari recordar � requereix la 
violència i fer mal. A aquesta memòria de l’anomena “consciència”. 
  
-Anàlisi de la MALA CONSCIÈNCIA prové de la culpa = que significa 
deute, una relació entre un creditor i deutor. És la relació entre l’individu i la 
col�lectivitat. És l’individu presoner de la societat, i en no poder desfogar 
els seus instints cap en fora, els descarrega sobre si mateix. Així es forma 
la “interioritat” humana. I és aquesta situació la que aprofita el cristianisme 
quan utilitza aquesta mala consciència per legitimar la necessitat de pagar 
tot fent sacrificis: a un Déu únic i omnipotent. 
 
-L’ateisme: consisteix en no tenir deutes, suposa una segona 
innocència. 
 
-Atac al NIHILISME PASSIU que nega la vida. Els ideals que neguen els 
instints � ideal ascètic. Els sacerdots només admeten la vida si aquesta 
es nega a si mateixa. Aquesta és la principal contradicció de la psicologia 
sacerdotal. 
 
-EL SUPERHOME és aquell que supera l’ideal ascètic i estima la vida; és 
aquell que supera la situació de l’”últim home” del nihilisme que representa 
Schopenhauer: Aquell que “prefereix fins i tot voler el no-res a no voler” 

Mitjançant la genealogia 
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Friedrich Nietzsche (1844-1900).”Sobre veritat i mentida en sentit extramoral” 

INFLUÈNCIES 

Per 
acceptació 

Per 
oposició 

   Diagnòstic 
    Prescripció 

-Heràclit: la realitat no 
és més que un canvi 
incessant. 
 
-Hume: No hi ha 
causes, sinó 
fenòmens que se 
succeeixen les unes a 
les altres d’una 
manera regular i que, 
per costum, acabem 
anomenant causes. 
 

Contràriament a Plató, 
els sentits no ens 
enganyen, perquè 
aquests ens mostren una 
realitat que canvia 
contínuament, i aquesta 
és per a Nietzsche la 
realitat autèntica. 
 
-Dogmatisme que 
comparteixen la 
Filosofia i la Ciència, 
mitjançant el llenguatge 

Perquè la Raó pugui treballar necessita “fixar” d’alguna manera el canvi continu que 
és la realitat, i això ho fa mitjançant el LLENGUATGE i l’intent de METÀFORES, les 
quals, després, es converteixen en CONCEPTES. 
-L’instrument mitjançant el qual la Raó “fixa” o “petrifica” la realitat per mitjà de 
conceptes és el llenguatge 
-La Raó necessita crear aquests conceptes per poder treballar i poder fer 
comprensible i pensable el món. Per tant, no són els sentits la causa de l’error 
(Plató), sinó la Raó, que en lloc de reflectir la realitat en crear una altra de diferent –la 
del món de conceptes-,  ens fa creure que la diversitat que captem amb els sentits és 
només una cosa superficial, una simple aparença, un engany. 
-Mitjançant els conceptes podem aturar en certa manera aquesta realitat canviant. 
No obstant això, mitjançant el concepte, eliminen totes les diferències que existeixen 
en la realitat. 
 
-El llenguatge fa que creguem en l’existència de coses que suposem que són les 
causants dels fets que ocorren en la realitat, ja quedes del punt de vista científic i 
racional qualsevol fet ha d’estar causat per alguna cosa. 
-El llenguatge col�loca subjectes on no hi ha més que un canvi continuat, i així creiem 
en la realitat del “jo”, “l’ànima” o”Déu”. En el fons, són paraules sense cap base real. 
Així doncs, el llenguatge deforma la realitat, l’emmascara i ens enganya (“sedueix el 
nostre pensament”). 
-Científics i filòsofs no sols han inventat un món fictici de conceptes fíxos, sinó 
una cosa que és pitjor, han oblidat que aquest món és inventat i li han donat un 
caràcter d’autèntica realitat. Mentre que la vertadera realitat (la que experimentem i 
vivim sensorialment), de la qual ells partiren per a construir-ne la falsa realitat de 
conceptes, la menyspreen tot considerant-la errònia i aparent. 
-La història de la Filosofia no és més que la història d’aquest error que es 
consolidà amb Plató quan distingí entre el món dels sentits i el món de les idees. 

N. pensa que no hi ha causes, sinó fenòmens que se succeeixen les unes a les 
altres d’una manera regular i que, per costum, acabem anomenant causes. 
-Nietzsche defensa una postura NOMINALISTA, segons la qual el coneixement 
seguiria el procés següent: 
-a) Primitivament només hi ha sensacions. Cada una d’aquestes és única i 
exclusiva, car el món està en canvi continu i les coses no són mai idèntiques. 
-b) Aquestes sensacions produeixen en la nostra ment certes imatges. 
-c) Fixem d’alguna manera aquestes imatges i, abstraient allò que hi ha de comú 
en elles, creem els conceptes. 
-d) Un pacte interessat obliga a tots a utilitzar els mateixos conceptes. Més tard, 
el costum ens fa creure que són allò autènticament real, i construïm la nostra 
vida d’acord amb aquests. Necessitem creure en la seva existència ja que, si no, 
no podríem sobreviure en un món sempre canviant. Però oblidem que aquests 
conceptes, en un principi, només eren una manera d’expressar metafòricament 
una realitat de la qual, si no fos així, no hauríem pogut dir res. 
 
-Cal corregir aquest error. Hem de rebutjar la pretensió que la ciència i la filosofia 
estan orientades per la voluntat de veritat. 
-La “veritat” no és més que una ficció: no és veritat que hi hagi l’”ésser humà” o 
la “fulla”; només hi ha éssers humans individuals i fulles individuals. 
PESPECTIVISME: Conèixer no és més que interpretar els fets; el món de les 
aparences pot ser interpretar de moltes maneres. Interpretar és subjectivitzar, 
depèn sempre d’un punt de vista. La veritat és un punt de vista que s’ha imposat a 
través de costum, i ens ajuda a viure perquè és útil. Però no és més que una 
mentida enganyadora, una ficció, una mentida en sentit extramoral. 
 
-Com podríem conèixer l’autèntica realitat� Per mitjà del llenguatge metafòric 
propi de l’art. Aquest llenguatge ens allunya del dogmatisme, de la creença 
que allò del que parlem és l’única veritat possible, i permetrà acceptar uns altres 
punts de vista. En l’art, les metàfores estan sempre obertes a noves 
interpretacions que només eren això, metàfores. 

PERSPECTIVISME de l’ART 
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