
TEXTOS DE KANT 

A. LECTURA PRÈVIA  

Resposta a la pregunta: Què és la Il·lustració? d’I. Kant (1784) 
 

La Il·lustració és la sortida dels homes de la seva minoria d’edat per ell 

pròpiament volguda. La minoria d’edat és la incapacitat de servir-se’n del propi 

enteniment sense guia d’un altre. Aquesta minoria d’edat és per culpa pròpia 

quan no es tracta d’una manca d’enteniment sinó de la decisió i del coratge per 

a servir-se’n sense les indicacions d’altri. Sapere aude! Tingues el coratge 

d’emprar el teu propi enteniment! Aquest és el lema de la Il·lustració. 

La mandra i la covardia son les causes del perquè la majoria de les persones 

després que per naturalesa han ultrapassat la majoria d’edat, de bon grat 

romanen al llarg de la seva vida com a menors; i el perquè a d’altres els hi és 

tan senzill proclamar-se com els seus tutors. I és que és tan còmode se menor 

d’edat! Si tinc un llibre que pensa per mi; un pare espiritual que se n’ocupa de 

la meva consciència; un metge que m’ordena una dieta; etc, jo ja no m’he 

d’amoïnar per a res; només em cal pagar i ja no em cal pensar. D’altres se 

n’ocuparan d’aquesta tasca tan feixuga. La causa de què la gran part del 

gènere humà [...] no surti de la seva immaduresa per considerar-ho no 

solament carregós sinó també ple de perills, també l’hem de buscar en aquells 

tutors que s’han atorgat de bon grat la seva vigilància. Després d’enbeneitir i 

sobreprotegir les seves bestietes casolanes, després de deixar-les caminar 

engavanyats amb els caminadors, els han esporuguit amb els perills que 

tastarien si s’atrevissin a caminar solets. Però aquest perill no és pas tan gros, 

atès que després d’algunes caigudes ja n’aprendrien de caminar sols. Només 

una experiència d’aquesta mena els fa tímids i porucs de qualsevol altre nou 

intent. 

 

De totes passades és difícil per a una persona sola sortir-se’n de la seva 

situació d’immaduresa la qual és ja gairebé com la seva naturalesa; de fet li té 

una certa estima i és de totes totes incapaç de servir-se’n del seu propi 

enteniment; ningú li ha  permès de fer-ne ús. Sentències i fórmules, aquestes 

eines d’ús raonable o, més ben dit, mal ús de les dots naturals són els grillons 

d’una permanent immaduresa. Si algú se’n deslliura, però, no passarà de fer un 

saltet insegur sobre la rasa més prima perquè no està avesat la llibertat de 

moviments. D’aquí ve que només alguns han reeixit pel seu propi treball 

intel·lectual (Geist) sortir de la seva immaduresa i alhora portar un pas segur. 

 

Que tot una gernació (Publikum) ella mateixa s’il·lustri és però més possible; 

solament cal que se li deixi la llibertat. Aleshores es trobaran sempre alguns 

que pensin per ells mateixos, fins i tot entre els antics tutors, que després 



d’haver-se llevat el jou de la immaduresa es repensin l’esperit (Geist) d’una 

valoració racional de la pròpia vàlua i de la professió de cadascú i ho escampin. 

Cal parar esment en això: que la gent (Publikum) portada sota aquell jou 

s’esforça a romandre en l’antic estat sempre i quan algun dels seus tutors, 

incapaços de cap mena d’Il·lustració, per això la convencen. Què n’és de greu 

sembrar prejudicis; a la fi es revengen dels seus sembradors. Per això  la gent 

(Publikum)  s’il·lustra a poc a poc. Mitjançant una revolució només es pot fer 

cap a alguna mena de despotisme personal, de recerca del propi profit o 

d’imposició personal, però mai una autèntica reforma de la manera de pensar; 

nous prejudicis al lloc dels vells com a guia de la massa sense seny. 

 

Per aquesta Il.lustració només cal llibertat; aquella que no porta cap mal, 
l’autèntica llibertat: fer ús púbic del propi enteniment. Però de tots cantons 
sento: no raonis! L’oficial diu: no raonis i creu! L’inspector d’Hisenda diu: no 
raonis i paga! i el mossèn: no raonis i creu! (Només un senyor en tot el món diu: 
enraoneu tant com vulgueu i de tot el que vulgueu però obeïu!) Pertot arreu hi 

ha restricció de la llibertat. [...] 
 
Una persona pot obviar per un cert temps la Il.lustració; però rebutjar-la per 
sempre i encara més pels seus successors és trepitjar els sagrats drets de la 
humanitat. Allò que un poble sobre ell mateix no pot decidir, no ho pot fer cap 
monarca envers el seu poble ja que la seva presència legislativa rau en què en 
ell es reuneix la voluntat del poble; mentrestant veu que tota millora real o 

opinada concorda amb l’ordre ciutadà. [...] 
 
Si ens fem la següent pregunta: vivim en una època il·lustrada? la resposta és: 

no, però sí que vivim en l’època de la Il.lustració. Que tal i com són ara mateix 

les coses encara no és possible que les persones siguin capaces,  fins i tot per 

llei, d’emprar el propi enteniment sense participació d’un altre, per a resoldre 

les seves qüestions religioses. D’avui podem dir que s’obren les portes per 

arribar-hi, i que els problemes de la Il.lustració en general i de la sortida de la 

culpable minoria d’edat, a poc a poc són menys. D’això ja en tenim prou 

mostres. En aquesta consideració la nostra època és l’època de la Il.lustració o 

també la podem anomenar com el segle de Friederich. 

 

Un príncep que no troba gens indigne a l’hora d’afirmar que considera una 

obligació el no imposar res en matèria de religió i que rebutja el pretensiós nom 

de la tolerància, és ell mateix il·lustrat i mereix  dels seus agraïts contemporanis 

i successors ser lloat com el primer que permeté a la raça humana la seva 

sortida de la minoria d’edat en qüestions del govern i que permeté a cadascun 

de servir-se del seu enteniment en tot allò que pertany a la consciència 

individual. Sota el seu govern poden els pares espirituals en la seva qualitat 

d’entesos publicar i donar a conèixer els seus diversos punts de vista encara 

que no s’adiguin als postulats de la seva congregació; i encara més ho poden 

fer aquells que no ostenten cap ministeri religiós. Aquest esperit de la llibertat 



s’estén sense parar fins i tot  allí on s’ha d’enfrontar amb els impediments més 

grans per culpa d’un govern que no comprèn la seva funció. Aquest exemple 

il·lustra que cal preservar la llibertat per a salvaguardar la unió i la tranquil·litat 

de la vida social. Els homes surten progressivament del seu estat 

d’embrutiment en la mesura que no solament treballen per a guanyar-se el pa. 

Al parlar del punt principal se la Il.lustració m’he fixat més que res en la qüestió 

religiosa perquè en temes artístics i científics  no tenen els nostres governants 

cap interès en passa al davant dels seus súbdits –a més a més que aquella 

immaduresa és la més deshonrosa i la més perjudicial; i si un governant permet 

aquesta és d’esperar que vegi sense perill un codi legal que permeti als seus 

súbdits fer ús públic de la seva raó i exposar amb benintencionada crítica  una 

millor redacció d’aquell. Nosaltres en tenim un bon  exemple en el monarca que 

honorem i al qual ningú no l’ha passat al davant. 

 

Però només aquell que,  il·lustrat ell mateix no té por de cap ombra i que al 

mateix temps disposa d’un exèrcit de ciutadans per a mantenir la calma, pot dir 

allò que ni un estat lliure es pot atrevir a dir: raoneu tant com vulgueu i del que 

vulgueu però obeïu! Aquí es mostra un inesperat i estrany curs dels afers 

humans (afers que mirats a l’engròs gairebé sempre són paradoxals). Un grau 

més gran de llibertat civil sembla ser avantatjosa per a la llibertat de l’esperit del 

poble però comporta limitacions insalvables; un grau menys per contra 

proporciona l’espai pel qual s’escampa. Quan la natura ha fet brotar la llavor 

dins d’aquest dur pinyol, per la qual ella en té la cura més delicada, llavors 

aquesta actua progressivament sobre el sentit del poble –que esdevé més 

destre amb l’us de la llibertat, i finalment també actua sobre els fonaments del 

govern. I aquest troba fins i tot acceptable  de tractar als homes en 

consonància amb la seva dignitat; al capdavall són més que màquines. 

Könisberg, 30 de setembre de 1784. 

 

PROLEG DE LA SEGONA EDICIÓ (1787)  

Si l'elaboració dels coneixements pertanyents al domini de la raó porten o no el 

camí segur d'una ciència, és alguna cosa que aviat pot apreciar-se pel resultat. 

Quan, després de molts preparatius i aprests, la raó es queda estancada 

immediatament d'arribar a la seva fi; o quan, per aconseguir-ho, es veu 

obligada a retrocedir una vegada i una altra i a prendre un altre camí; quan, 

igualment, no és possible posar d'acord als diferents col·laboradors sobre la 

manera de realitzar l'objectiu comú; quan això ocorre es pot estar convençut 

que semblant estudi està encara molt lluny d'haver trobat el camí segur d'una 

ciència: no és més que un caminar a les palpentes. I constitueix un mèrit de la 

raó esbrinar aquest camí, en la mesura del possible, àdhuc a costa 

d'abandonar com a inútil alguna cosa que es trobava contingut en l’objectiu 

adoptat anteriorment sense reflexió.  



[...]  La matemàtica i la física són els dos coneixements teòrics de la raó [...]. La 

matemàtica, des dels temps més remots a què arriba la història de la raó 

humana, ha pres el camí segur de la ciència en l'admirable poble grec. [...] cal 

atribuir tal canvi a una revolució duta a terme en un assaig, per la idea feliç d'un 

sol home. A partir d'aquest assaig, no es podia ja confondre la ruta a prendre, i 

el camí segur de la ciència quedava traçat i iniciat per sempre i amb abast 

il·limitat. [...] Una nova llum es va obrir al primer (es digui Tales o com es 

vulgui) que va demostrar el triangle equilàter. En efecte, va advertir que no 

havia d'indagar el que veia en la figura o en el mer concepte d'ella i, per així dir-

ho, llegir, a partir d'aquí, les seves propietats, sinó extreure aquestes a priori 

per mitjà del que ell mateix pensava i exposava (per construcció) en conceptes. 

Va advertir també que, per saber a priori alguna cosa amb certesa, no havia 

d'afegir a la cosa sinó el que necessàriament se seguia del que ell mateix, 

conformement al seu concepte, havia posat en ella. La ciència natural va trigar 

bastant més a trobar la via gran de la ciència. Fa només al voltant d'un segle i 

mig [...].  

Quan Galileu va fer baixar pel plànol inclinat unes boles d'un pes triat per ell 

mateix, o quan Torricelli va fer que l'aire sostingués un pes que ell, per 

endavant, havia suposat equivalent al d'un determinat volum d'aigua, [...], 

llavors els investigadors de la naturalesa van comprendre sobtadament alguna 

cosa. Van entendre que la raó només reconeix el que ella mateixa produeix 

segons el seu esbós, que la raó ha d'anticipar-se amb els principis dels seus 

judicis d'acord amb lleis constants i que ha d'obligar a la naturalesa a 

respondre, a les seves preguntes, però sense deixar-se conduir 

amb caminadors, per així dir-ho. En cas contrari, les observacions fortuïtes i 

realitzades sense un pla previ no van lligades a cap llei necessària. La raó ha 

d'abordar la naturalesa portant en una mà els principis segons els quals només 

poden considerar-se com a lleis els fenòmens concordants, i en l'altra, 

l'experiment que ella hi ha projectat a la llum de tals principi. Encara que ha de 

fer-ho per a ser instruïda per la naturalesa, no ho farà en qualitat de deixeble 

que escolta tot el que el mestre vol, sinó com a jutge designat que obliga als 

testimonis a respondre a les preguntes que als formula. De manera que fins i 

tot la física només deu, tan profitosa revolució del seu mètode a una idea, la de 

basar (no fingir) en la naturalesa el que la mateixa raó posa en ella, la qual 

cosa ha d'aprendre d'ella, de la qual cosa no sabria gens per si sola. Únicament 

d'aquesta forma ha aconseguit la ciència natural el camí segur de la ciència, 

després de tants anys de no haver estat més que un mer caminar a les 

palpentes.  

La metafísica, coneixement especulatiu de la raó, completament aïllat, que 

s'aixeca enterament per sobre del que ensenya l'experiència, amb mers 

conceptes (no aplicant-los a la intuïció, com fan les matemàtiques), on per tant, 

la raó ha de ser deixebla de si mateixa, no ha tingut fins ara la sort de poder 



prendre el camí segur de la ciència. I això malgrat ser més antiga que totes les 

altres i que seguiria existint encara que aquestes desapareguessin totalment en 

l'abisme d'una barbàrie que ho aniquilés tot. Efectivament, en la metafísica la 

raó s'embussa contínuament, fins i tot quan, trobant-se enfront de les lleis que 

l'experiència més ordinària confirma, ella s'obstina a conèixer-les a priori. 

Incomptables vegades cal tornar enrere en la metafísica, ja que s'adverteix que 

el camí no condueix on es vol anar. Pel que toca a la unanimitat del que els 

seus partidaris afirmen, està encara tan lluny de ser un fet, que més aviat és un 

camp de batalla realment destinat, pel que sembla, a exercitar les forces 

pròpies en un combat on cap dels contendents ha aconseguit mai conquistar el 

més petit terreny ni fundar sobre la seva victòria una possessió duradora. No hi 

ha, doncs, dubte que la seva manera de procedir ha consistit, fins avui, en un 

mer caminar a les palpentes i, la qual cosa és pitjor, a força de simples 

conceptes.  

A què es deu llavors que la metafísica no hagi trobat encara el camí segur de la 

ciència? És per ventura impossible? Per què, doncs, la naturalesa ha castigat 

la nostra raó amb l'afany incansable de perseguir aquest camí com una de les 

seves qüestions més importants? Més encara: què pocs motius tenim per 

confiar en la raó si, davant un dels camps més importants del nostre anhel de 

saber, no només ens abandona, sinó que ens entreté amb dissimulacions i, al 

final, ens enganya! Potser simplement hem errat aquest camí fins avui. Si és 

així quins indicis ens faran esperar que, en una renovada recerca, serem més 

afortunats que uns altres que ens van precedir?  

Em sembla que els exemples de la matemàtica i de la ciència natural, les quals 

s'han convertit en el que són ara gràcies a una revolució sobtadament 

produïda, són prou notables com per fer reflexionar sobre l'aspecte essencial 

d'un canvi de mètode que tan bons resultats ha proporcionat en ambdues 

ciències, així com també per imitar-les, almenys a títol d'assaig, dins el que 

permet la seva analogia, en tant que coneixements de raó, amb la metafísica. 

S'ha suposat fins ara que tot nostre conèixer ha de regir-se pels objectes. Però, 

amb aquest pressupòsit, tots els intents realitzats amb vista a establir a priori, 

mitjançant conceptes, alguna cosa sobre aquests objectes -alguna cosa que 

ampliés el nostre coneixement- desembocaven en el fracàs. Intentem, doncs, 

per una vegada, si no avançarem més en les tasques de la metafísica suposant 

que els objectes han de conformar-se al nostre coneixement, cosa que 

concorda ja millor amb la desitjada possibilitat d'un coneixement a priori 

d'aquests objectes, un coneixement que pretén establir alguna cosa sobre 

aquests abans que ens siguin donats. Ocorre aquí com amb els primers 

pensaments de Copèrnic. Aquest, veient que no aconseguia explicar els 

moviments celestes si acceptava que tot l'exèrcit d'estels girava al voltant de 

l'espectador; va provar si no obtindria millors resultats fent girar a l'espectador i 

deixant els estels en repòs. En la metafísica es pot fer el mateix assaig, en el 



que concerneix a la intuïció dels objectes. Si la intuïció hagués de regir-se per 

la naturalesa dels objectes, no veig com podria conèixer-se alguna cosa a priori 

sobre aquesta naturalesa. [...]. 

Aquest assaig obté el resultat desitjat i promet a la primera part de la metafísica 

el camí segur de la ciència, atès que aquesta primera part s'ocupa de 

conceptes a priori els objectes corresponents dels quals poden donar-se en 

l'experiència adequada. [...]. No obstant això, de la deducció de la nostra 

capacitat de conèixer a priori en la primera part de la metafísica se segueix un 

resultat estrany i, pel que sembla, molt perjudicial per a l'objectiu sencer de la 

mateixa, l'objectiu del que s'ocupa la segona part. Aquest resultat consisteix 

que, amb aquesta capacitat, mai podem traspassar la frontera de l'experiència 

possible, cosa que constitueix precisament la tasca més essencial d'aquesta 

ciència. Però en això mateix resideix la prova indirecta de la veritat del resultat 

d'aquella primera apreciació del nostre coneixement racional a priori, a saber, 

que aquest només es refereix a fenòmens i que deixa, en canvi, la cosa en si 

com a no coneguda per nosaltres, malgrat ser real per si mateixa. [...].  Ens 

queda encara per intentar, després d'haver estat negat a la raó especulativa tot 

avanç en el terreny suprasensible, si no es troben dades en el seu coneixement 

pràctic per determinar aquell concepte racional i transcendent de 

l’incondicionat i sobrepassar, d'aquesta manera, segons el desig de la 

metafísica, els limitis de tota experiència possible amb el nostre coneixement a 

priori, encara que només des d'un punt de vista pràctic. Amb aquest 

procediment la raó especulativa sempre ens ha deixat, almenys, lloc per a tal 

ampliació, encara que hagués de ser buit. Tenim, doncs, llibertat per omplir-ho. 

Estem fins i tot convidats per la raó a fer-ho, si podem, amb les seves dades 

pràctiques. [...] 

 [Es pot potser entendre que la utilitat d’aquesta obra, La Crítica de Raó Pura,] 

és només negativa: ens adverteix que mai ens aventurem a traspassar els 

límits de l'experiència amb la raó especulativa. I, efectivament, aquesta és la 

seva primera utilitat. Però tal utilitat es fa immediatament positiva quan es 

reconeix que els principis amb els quals la raó especulativa sobrepassa els 

seus límits no constitueixen, de fet, una ampliació, sinó que, examinats d'a 

prop, tenen com a resultat  forçós una reducció del nostre ús de la raó, ja que 

tals principis amenacen realment amb estendre de forma indiscriminada els 

límits de la sensibilitat, a la qual de fet pertanyen, i fins i tot amb suprimir l'ús 

pur (pràctic) de la raó. Per aquest motiu una crítica que restringeixi la raó 

especulativa sigui, en tal sentit, negativa, però, alhora, en la mesura en què 

elimina un obstacle que redueix el seu ús pràctic o amenaça fins i tot amb 

suprimir-ho, sigui realment de tan positiva i important utilitat. Això es veu clar 

quan es reconeix que la raó pura té un ús pràctic (el moral) absolutament 

necessari, ús en el qual ella es veu inevitablement obligada a anar més enllà 

dels límits de la sensibilitat. Encara que per això la raó pràctica no necessita 



ajuda de la raó especulativa, ha d'estar assegurada contra l'oposició d'aquesta 

última, a fi de no caure en contradicció amb si mateixa. [...] En la part analítica 

de la crítica es demostra: que l'espai i el temps són meres formes de la intuïció 

sensible, és a dir, simples condicions de l'existència de les coses en tant que 

fenòmens; que tampoc no posseïm altres conceptes de l'enteniment ni, per 

tant, elements per conèixer les coses sinó en la mesura en què pot donar-se la 

intuïció corresponent a tals conceptes; que, en conseqüència, no podem 

conèixer cap objecte com a cosa en si mateixa, sinó només en tant que objecte 

de la intuïció empírica, és a dir, com a fenomen. D'això es dedueix que tot 

possible coneixement especulatiu de la raó es troba limitat als simples objectes 

de l'experiència. No obstant això, i cal remarcar-ho bé -i això ha de tenir-se en 

compte - que, encara que no podem conèixer aquests objectes com a coses en 

si mateixes, sí ha de ser-nos possible, almenys, pensar-los. [...] 

Könisberg, abril de 1787. 

(N. B. El dos fragments de color blau són proposats també com a textos per al 

comentari) 

 

B.  TEXTOS PEL COMENTARI 

      1.  L’experiència possible, límit del coneixement humà 

El lleuger colom, que sent la resistència de l’aire que solca en volar lliurement, 
podria imaginar-se que volaria molt millor encara en un espai buit. D’aquesta 
mateixa forma va abandonar Plató el món dels sentits, per imposar límits tan 
estrets a l’enteniment. Plató es va atrevir a anar més enllà d’ells, volant en 
l’espai buit de la raó pura per mitjà de les ales de les idees. No es va adonar 
que, amb tots els seus esforços, no avançava gens, ja que no tenia punt de 
suport, per així dir-ho, no tenia base on sostenir-se i on aplicar les seves forces 
per fer moure l’enteniment. Però sol ocórrer-li a la raó humana que acaba al 
més aviat possible el seu edifici en l’especulació y no examina fins després si 
els fonaments tenen l’assentament adequat. 
I. Kant Crítica de la raó pura, Introducció, B 9 

2. El gir copernicà 
 
S'ha suposat fins ara que tot nostre conèixer ha de regir-se pels objectes. Però, 
amb aquest pressupòsit, tots els intents realitzats amb vista a establir a priori, 
mitjançant conceptes, alguna cosa sobre aquests objectes -alguna cosa que 
ampliés el nostre coneixement- desembocaven en el fracàs. Intentem, doncs, 
per una vegada, si no avançarem més en les tasques de la metafísica suposant 
que els objectes han de conformar-se al nostre coneixement, cosa que 
concorda ja millor amb la desitjada possibilitat d'un coneixement a priori 
d'aquests objectes, un coneixement que pretén establir alguna cosa sobre 
aquests abans que ens siguin donats. Ocorre aquí com amb els primers 
pensaments de Copèrnic. Aquest, veient que no aconseguia explicar els 



moviments celestes si acceptava que tot l'exèrcit d'estels girava al voltant de 
l'espectador; va provar si no obtindria millors resultats fent girar a l'espectador i 
deixant els estels en repòs. 
I. KANT. Crítica de la raó pura . Pròleg a la segona edició, B16-17 
 

   3. Conèixer i pensar; fenomen i noümen 
 
En la part analítica de la crítica es demostra: que l'espai i el temps són meres 
formes de la intuïció sensible, és a dir, simples condicions de l'existència de les 
coses en tant que fenòmens; que tampoc no posseïm altres conceptes de 
l'enteniment ni, per tant, elements per conèixer les coses sinó en la mesura en 
què pot donar-se la intuïció corresponent a tals conceptes; que, en 
conseqüència, no podem conèixer cap objecte com a cosa en si mateixa, sinó 
només en tant que objecte de la intuïció empírica, és a dir, com a fenomen. 
D'això es dedueix que tot possible coneixement especulatiu de la raó es troba 
limitat als simples objectes de l'experiència. No obstant això, i cal remarcar-ho 
bé -i això ha de tenir-se en compte - que, encara que no podem conèixer 
aquests objectes com a coses en si mateixes, sí ha de ser-nos possible, 
almenys, pensar-los. 

I. KANT. Crítica de la raó pura . Pròleg a la segona edició,  
II. B B 25-26 

 
   4. Classes de judicis: analítics i sintètics, a priori  i a posteriori 
 
El coneixement metafísic no ha de contenir més que judicis a priori, tal com ho 
exigeix el caràcter particular de les seves fonts. Però, sigui quin sigui l'origen 
dels judicis o la forma lògica que prenguin, hi ha tanmateix una diferència 
segons el contingut, que fa que siguin o bé merament explicatius, si no 
afegeixen res al contingut del coneixement, o bé extensius, si augmenten el 
coneixement donat; els primers es poden anomenar judicis analítics, i els 
segons sintètics. 
Els judicis analítics no diuen res en el predicat que no estigui ja realment en el 
concepte del subjecte, encara que no hagi estat pensat tan clarament i amb 
igual consciència. Quan dic: <tots els cossos són extensos>, no he ampliat 
gens el meu concepte de cos, sinó que l'he descompost, perquè l'extensió ja 
estava pensada realment en aquell concepte abans del judici, encara que no 
declarada expressament; aquest judici és, doncs, analític. En canvi, la 
proposició: <alguns cossos són pesants> conté en el predicat quelcom que no 
estava realment pensat en el concepte general de cos; és una proposició que 
augmenta, doncs, el meu coneixement, puix que afegeix quelcom al meu 
concepte i per això cal anomenar-lo judici sintètic. 
Tots els judicis analítics recolzen enterament en el principi de contradicció i són 
per naturalesa coneixements a priori, tant si els conceptes que els serveixen de 
matèria són empírics com si no ho són. (...) 
 Hi ha judicis sintètics a posteriori, l'origen dels quals és empíric, però n'hi ha 
també que certament són a priori i que brollen de l'enteniment i de la raó purs.  
I.KANT. Prolegòmens a tota metafísica futura... Preàmbul, 2 
 

  
 



4. Coneixement i experiència 
 
No hi ha cap dubte que tot el nostre coneixement comença amb l'experiència, 
perquè amb quin mitjà hauria de ser despertada la capacitat de coneixement 
per exercir-se si no és amb objectes que commouen els nostres sentits i ara 
provoquen per ells mateixos representacions, ara posen en moviment l'activitat 
del nostre enteniment perquè les compari, les lligui o les separi i elabori així la 
matèria bruta de les impressions sensibles per aconseguir un coneixement dels 
objectes que s'anomena experiència? Segons el temps, doncs, cap 
coneixement precedeix en nosaltres l'experiència, i amb ella comencen tots.  
Però encara que tot el nostre coneixement comença amb l'experiència, no per 
això certament tot procedeix de l'experiència. Ja que bé podria ser que fins i tot 
el nostre coneixement experiencial fóra un compost de tot el que rebem 
mitjançant impressions i de tot el que la nostra pròpia capacitat de coneixement 
produeix per ella mateixa (ocasionat merament per mitjà d'impressions 
sensibles), addició aquesta que no distingim d'aquella matèria bàsica fins que 
un llarg exercici ens ho assenyala i ens ensinistra per fer-ne la separació. 
Hi ha, doncs, almenys una qüestió que encara necessita una recerca més 
detallada i que no s'ha d'enllestir de seguida a la primera ullada: la qüestió de si 
hi ha un coneixement semblant, independent de l'experiència i de les 
impressions dels sentits. Aquests coneixements s'anomenen a priori, i es 
distingeixen dels empírics, els quals tenen les fonts a posteriori, això és, en 
l'experiència. 
I.KANT, Crítica de la Raó Pura, Introducció , I 
 
 

5. L’espai 
 
L'espai no és més que la forma de tots els fenòmens dels sentits externs, és a 
dir, la condició subjectiva de la sensibilitat. Solament sota aquesta condició ens 
és possible la intuïció externa. Ara bé, atès que la receptivitat del subjecte, 
qualitat consistent a poder ser afectat pels objectes, precedeix necessàriament 
tota intuïció d'aqueixos objectes, és possible d'entendre com la forma de tots 
els fenòmens pot donar-se en el psiquisme amb anterioritat a tota percepció 
real, és a dir, a priori, i com pot ella, en quant intuïció pura en la qual han de ser 
determinats tots els objectes, contenir, prèviament a tota experiència, principis 

que regulin les relacions d'aqueixos objectes. 
I.KANT. Crítica de la Raó Pura, Estètica Transcendental, 1ª sec. 3a 

 
6. Intuïcions i conceptes: empírics i a priori 
 
El nostre coneixement s'origina en dues fonts fonamentals de l'esperit; la 
primera és la facultat de rebre representacions (la receptivitat de les 
impressions), la segona és la facultat de conèixer un objecte mitjançant 
aquestes representacions; per la primera ens és donat un objecte, per la 
segona és aquest pensat en la relació amb aquella representació (com a mera 
determinació de l'esperit). Intuïció i conceptes constitueixen, doncs, els 
elements de tot el nostre coneixement; de tal manera que ni conceptes sense 
intuïció, que d'alguna manera els correspongui, ni intuïció sense conceptes, 



poden donar un coneixement. Tots dos són o purs o empírics. Empírics, quan 
una sensació (que pressuposa la presència real de l'objecte) està continguda 
en ells; purs, quan amb la representació no es barreja sensació de cap classe. 
Aquesta última pot anomenar-se la matèria del coneixement sensible. Per això 
la intuïció pura conté només la forma sota la qual alguna cosa és intuïda; i el 
concepte pur, només la forma del pensar un objecte en general. Només 
intuïcions pures o conceptes purs són possibles a priori; conceptes o intuïcions 
empíriques només són possibles a posteriori. 
I.KANT. Crítica de la Raó Pura, Lògica Transcendental, Introducció 

 
7. El principi de la moralitat 
 
L'autonomia de la voluntat és l'únic principi de totes les lleis morals i dels 
deures conformes a ella; tota heteronomia de l'albir, en canvi, no només no 
funda cap obligació, sinó que més aviat és contrària al principi de la mateixa i 
de la moralitat de la voluntat. En la independència de tota matèria de la llei (a 
saber, d'un objecte desitjat) i al mateix temps, no obstant això, en la 
determinació de l'albir per mitjà de la mera forma legisladora universal, que una 
màxima ha de ser capaç, consisteix el principi únic de la moralitat.  
I.KANT. Crítica de la Raó Pràctica, pàg. 68. 

 
8. Imperatiu hipotètic i imperatiu categòric 
 
Tota llei pràctica representa una acció possible com a bona i, per tant, com a 
necessària per a un subjecte capaç de determinar-se pràcticament per la raó. 
Resulta, doncs, que tots els imperatius són fórmules de la determinació de 
l'acció, que és necessària segons el principi d'una voluntat bona en alguna 
manera. Ara bé, si l'acció és bona només com a mitjà per a alguna altra cosa, 
llavors és l'imperatiu hipotètic; però si l'acció és representada com a bona en si, 
això és, com a necessària en una voluntat conforme en si amb la raó, com un 
principi de tal voluntat, llavors és l'imperatiu categòric.  
I.KANT. Fonamentació de la metafísica dels costums, pàg. 56 

 
9. El deure 
 
Deixo de banda aquí totes aquelles accions que ja són reconegudes tot seguit 
com a contràries al deure, encara que puguin ser útils des de tal o tal punt de 
vista, car pel que fa a aquestes accions la qüestió no és mai si poden acomplir-
se per deure, ja que estan fins i tot en pugna amb el deure. Deixo de banda 
també aquelles accions que realment són conformes al deure, però envers les 
quals els homes no tenen immediatament cap inclinació, per bé que les duen a 
terme perquè són impulsats a fer-les en virtut d'una altra inclinació, car aquí pot 
distingir-se fàcilment si l'acció conforme al deure s'ha produït per deure o bé 
per un propòsit egoista. Molt més difícil és observar aquesta distinció allí on 
l'acció es conforme al deure i, a més a més, el subjecte té una inclinació 
immediata envers ella. Per exemple, és certament conforme al deure que el 
botiguer no demani un preu excessiu al seu comprador inexpert; això, allí on hi 
ha molt comerç, tampoc no ho fa el comerciant intel·ligent, sinó que manté un 
preu establert en general per a tothom, de manera que fins i tot un infant 



compra a la seva botiga igualment bé que qualsevol altra persona. Per tant, 
hom és honradament servit. Però això no és ni de bon tros suficient per 
permetre de creure que el comerciant ha procedit per deure i per principis 
d'honradesa. Ho exigia el seu avantatge, i no pot acceptar-se aquí que, a més 
a més, ell hagi d'haver tingut encara una inclinació immediata envers els clients 
en el sentit de no fer, en certa manera per amor, cap preferència en el preu a 
l'un i no a l'altre. Per consegüent, l'acció no s'ha produït pas ni per deure ni per 
inclinació immediata, sinó simplement amb un propòsit interessat. 
En canvi, conservar la pròpia vida és un deure i, a més a més, tothom hi té una 
inclinació immediata. Per aquest motiu, la preocupació, sovint angoixosa que 
en tenen la major part dels homes no té un valor intrínsec ni llur màxima 
posseeix un contingut moral. Sens dubte, conserven llur vida d'una manera 
conforme al deure, però no pas per deure. Al contrari, quan unes contrarietats i 
un rancor desesperat han llevat completament el gust per la vida, quan el 
dissortat, d'ànima forta, més enfellonit pel seu destí que no pas apocat o 
abatut, desitja la mort i, nogensmenys, conserva la seva vida sense estimar-la, 
no pas per inclinació o per temor, sinó per deure, aleshores la seva màxima té 
un contingut moral.  
I.KANT. Fonamentació de la metafísica dels costums, pàg. 73-4 

10. L'ésser humà com a fi 
 
La voluntat és concebuda com una facultat de determinar-se a si mateix a 
actuar conforme a la representació de certes lleis. I una tal facultat només pot 
trobar-se en éssers racionals. Ara: allò que serveix a la voluntat de principi 
objectiu de la seva autodeterminació es el fi; i aquest fi, si és donat només per 
la raó, ha de valer igualment per a tot ésser racional. En canvi, allò que conté 
simplement el principi de la possibilitat de l'acció l'efecte de la qual és el fi 
s'anomena el mitjà. El principi subjectiu del desig es el mòbil, mentre que el 
principi objectiu del voler es el motiu; d'aquí prové la distinció entre fins 
subjectius, que es basen en mòbils, i fins objectius, que depenen de motius 
vàlids per a tot ésser racional. Els principis pràctics són formals, quan fan 
abstracció de tots els fins subjectius; són materials, quan posen per principi 
aquests fins, consegüentment certs mòbils. Els fins que un ésser racional es 
proposa al seu albir com a efectes de la seva acció (fins materials) són en 
conjunt només relatius, car únicament Ilur relació amb una facultat de desitjar 
del subjecte particularment constituïda els atorga el valor que tenen, el qual 
consegüentment no pot proporcionar cap principi universal per a tot ésser 
racional ni principis vàlids i necessaris per a tota voluntat, és a dir, lleis 
pràctiques. D'aquí que tots aquests fins relatius només siguin el fonament 
d'imperatius hipotètics. 
Però suposant que hi hagi qualque cosa ¡'existència de la qual en si mateixa 
tingui un valor absolut, quelcom que, com a fi en si mateix, podria ser un 
fonament de lleis determinades, aleshores en això i només en això rauria el 
fonament d'un imperatiu categòric possible, és a dir, d'una llei pràctica. 
Ara bé, jo dic: l'home, i en general tot ésser racionaI, existeix com a fi en si 
mateix, no pas simplement com a mitjà per a un ús qualsevol de tal o tal 
voluntat;  
I.KANT. Fonamentació de la metafísica dels costums, pàg. 119-120 

 



10. La llibertat, postulat de la raó pràctica 
 
Ara bé: la llibertat és una simple idea, la realitat objectiva de la qual no pot ser 
demostrada de cap manera segons lleis naturals ni, per tant, en cap 
experiència possible; per consegüent, és una idea que, per tal com mai no es 
pot posar sota ella cap exemple segons cap analogia, no pot ser mai entesa ni 
tan sols apercebuda. Val només com una pressuposició necessària de la raó 
en un ésser que creu tenir consciència d'una voluntat, és a dir, d'una facultat 
diferent, de la simple facultat de desitjar (és a saber, una facultat de determinar-
se a actuar en tant que intel·ligència, consegüentment segons lleis de la raó, 

independentment d'instints naturals.  
I.KANT. Fonamentació de la metafísica dels costums. pàg. 168 
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