
HISTÒRIA DE LA FILOSOFIA 
 
 
 
COMENTARIS PREVIS 
 
 
1. La filosofia etimològicament vol dir amor a la saviesa, és a dir, un desig de conèixer 

racionalment tot allò que interessa l'ésser humà, com és i perquè és d'aquesta manera: la 

naturalesa i l'univers, la societat, els fonaments del nostre coneixement, etc. Malgrat això, no 

és fàcil definir exactament què és la filosofia ja que, entre altres raons, en cada època de la 

història ha tingut un sentit i uns continguts diferents: en la Grècia clàssica representava tot el 

saber; en el Renaixement ja es va diferenciant entre filosofia i ciència, etc. 

 

2. La filosofia, com qualsevol altra activitat humana, s'ha d'entendre com a producte d'una 

determinada època: un moment històric, un context social i polític, etc. Cal conèixer, per tant, 

una mica la societat en què va viure cada filòsof que estudiem si realment volem entendre el 

seu pensament. Per aquesta mateixa raó també hem de relacionar estretament la filosofia 

amb les altres activitats humanes, l'art, la religió, la ciència i la tècnica, la política, etc. En 

definitiva, allò realment important és relacionar tot el que sabem des de la filosofia amb tot allò 

que sabem d'altres àmbits d'estudi; la història, la literatura, les ciències naturals, etc.  

 

3. La divisió en grans èpoques de la història de la filosofia és un recurs acadèmic per facilitar 

l'estudi i la comprensió dels autors dins d'una època determinada, però no s'han d'entendre 

aquestes divisions en un sentit rígid, estricte. La divisió de la filosofia en etapes  és, en bona 

part, la mateixa que s'utilitza en història, la qual cosa remarca la necessitat d'entendre la 

filosofia en paral·lel., en estreta relació amb altres sabers. Cal tenir present que un determinat 

període de la història de la filosofia no s'acaba el 31 de desembre d'un any i l'1 de gener del 

següent en comença un de nou i de radicalment diferent: tot és un procés, un pas lent i no 

sempre lineal —de vegades amb avanços, de vegades amb retrocessos— d'una forma de 

pensar a una altra. 

 

4. La filosofia comprèn reflexions sobre temes diversos. Per aquesta raó tradicionalment es 

parla de les següents branques de la filosofia: 



— metafísica: reflexió sobre temes de la realitat que es troben «més enllà d’allò físic», és 

a dir, que no es poden observar amb els sentits (l’origen de l’univers, el primer principi 

de la realitat, l’existència d’una divinitat, el sentit de l’existència humana, etc.). 

 

— epistemologia: reflexiona sobre les possibilitats i els límits d’un coneixement cert (què 

entenem per coneixent, com podem estar segurs que allò que coneixem és 

veritablement cert, hi ha diversos tipus de coneixement, què diferencia o assimila el 

coneixement humà a formes de coneixement d’altres animals...). Actualment, però, 

l’epistemologia es centra fonamentalment a fer una reflexió sobre la ciència (què 

entenem per ciència, quins coneixements són considerats científics i quins no, quins 

mètodes utilitza la ciència, la història de la ciència, etc.). 

 

— la lògica: reflexiona sobre quins tipus de raonaments són considerats vàlids i quins no. 

La validesa o falsedat d’un raonament vindrà donat per l’estructura formal i no pel seu 

contingut. 

 

— l’ètica: reflexiona sobre els sistemes morals que valoren l’actuació dels éssers humans 

(existeix un bé universal o existeixen diverses formes de bé, els valors i la seva 

validesa, la llibertat humana, etc.). 

 

— l’estètica: reflexiona sobre l’art i la bellesa (existeix una sola idea de bellesa, què 

considerem art i què no, etc.). 

 

— filosofia del llenguatge, de la història, del dret, etc.: reflexiona sobre un determinat 

àmbit de coneixements o de realitats intentant analitzar els fonaments, les relacions 

amb altres elements, etc. 

 

5. En un sentit ampli, però, la filosofia és una actitud, un esperit, que totes les persones 

practiquem en diversos moments de la vida. La filosofia és un desig de conèixer el món en 

què vivim, d’entendre’l una mica i d’entendre’ns a nosaltres mateixos. En molts moments de la 

nostra vida els éssers humans ens fem preguntes filosòfiques i hi intentem trobar la resposta 

que considerem vàlida. Totes les persones són, per tant, en certa manera filòsofs. 

 



 
 
 
A) EL MÓN CLÀSSIC 
 
 
 
1. EL PAS DEL MITE AL LOGOS: ELS PRE-SOCRÀTICS 
 
 

1.1. Recerca d'una nova explicació dels fets, fenòmens i canvis de la naturalesa (la 
physis) sense recórrer a l'actuació dels déus: 
 
— Tales (Milet, 640-550 aC): el primer principi, l’element principal de la 

natura és l'aigua. L’aigua es transforma en estats diferents: sòlid, líquid i 
gasós. Va predir l’eclipsi de Sol de 585. 

 
— Anaximandre (Milet, 610-545 aC): el primer principi de la natura és 

l'apeiron (allò indeterminat, il·limitat). De l’apeiron sorgiran tots els 
elements que constitueixen la natura. 

 
— Anaxímenes (Milet, 585-528 aC): el primer principi de la naturalesa és 

l'aire. Sense aire no hi ha vida (aire com a respiració). L’aire és un 
element diví: s’identifica amb l’ànima. 

 
— Empèdocles (492-432 aC.):tot està compost per la mescla o separació 

dels quatre elements ⎯terra, aigua, aire i foc⎯ units o separats per 
l'amor o l'odi. 

 
— Anaxàgores (500-428 aC): el nous o intel·ligència que posa ordre al 

caos, que defineix la realitat tal i com la coneixem. Desmitifica la imatge 
divina del Sol (el Sol no és res més que una massa incandescent i la 
Lluna brilla perquè rep la llum del Sol). 

 
— Demòcrit (460-360 aC): la realitat està constituïda per àtoms (petites 

partícules indivisibles i eternes). Els àtoms tenen diferents formes i 
dimensions. Tots els éssers estan constituïts per una barreja d’àtoms. La 
unió o divisió d’àtoms es produeix en el buit. 

 
— Heràclit (Efes, 544-484 aC): tot és canvi constant —ens banyem i no 

ens banyem dues vegades en el mateix riu—, però hi ha una llei (logos) 
que ho uneix tot, (com el foc: que és el mateix i sempre diferent alhora). 
La raó ens permet entendre que la realitat és dialèctica —conflicte 
constant entre contraris— i que aquesta dialèctica forma part d’una unió 
essencial. 

 
 

I. FILOSOFIA ANTIGA 



— Parmènides (Elea, 540-470 aC): els sentits ens enganyen, només amb 
la raó podem conèixer la veritat. Allò que és, és i allò que no és, no és: 
només pot existir allò que és mentre que allò que no és no pot existir de 
cap manera. 

 
— Pitàgores i el pitagorisme (Magna Grècia, segona meitat del segle VI 

aC): estructura geomètrica del món. El principi és el nombre. La veritable 
realitat és perfectament proporcional, expressable matemàticament. El 
coneixement veritable és el que proporciona l’intel·lecte. Transmigració 
de les ànimes: la nostra ànima pot haver estat en qualsevol altre animal 
o ésser humà i podrà reencarnar-se en qualsevol animal o ésser humà. 

 
1.2. Sofistes 
Preocupació pels temes relacionats amb la vida en societat de l'ésser humà: els 
sofistes (mestres de retòrica). Relativisme a l'hora de concebre la naturalesa de les 
lleis (nomos): no existeix una única llei que sigui vàlida universalment; una llei és bona 
i vàlida si els ciutadans de la polis que la creen i l’apliquen així ho creuen.  
 
— Protàgores (Atenes, 481-411 aC): l'home és la mesura de totes les 

coses. 
 
— Gòrgies (Atenes, 483-375 aC): no hi ha res d'universal excepte la 

llibertat humana. 
 
 
2. SÒCRATES (Atenes, 470- 399 aC) 

 
 
— No escriu cap obra. El diàleg —sobretot el procés d'anar fent preguntes— com 

a mètode per fer sorgir les idees i arribar a la veritat.  
 
— Parteix de la certesa: «jo només sé que no sé res». Crítica a l'actitud dels 

sofistes (com a savis segurs de la seva veritat). 
 
— Preocupació central: la felicitat de l'home, del ciutadà (per ser feliç cal conèixer 

què és el bé, la virtut: intel·lectualisme ètic). Contra el relativisme dels sofistes: 
existeix una sola veritat, una sola definició i sentit possible de la virtut, del bé. 

 
 



3. PLATÓ (Atenes, 428-347 aC) 
 
 
— Escriu les seves obres en forma de diàlegs. Deixeble de Sòcrates. 
 
— Motivació fonamental del seu pensament: ètico-política (trobar aquells que 

puguin guiar amb absoluta justícia la ciutat-estat). 
 
— El millor governant serà aquell qui coneix profundament la Veritat (el filòsof-rei). 
 
— Coneixement de la veritat: la teoria de les idees (existeix un món veritablement 

real de les idees, un món intel·ligible, mentre que allò que veiem pels sentits no 
és res més que una còpia sensible de les idees). 

 
— El camí per arribar al veritable coneixement: la reminiscència, el mite de la 

caverna, l'amor. L'Acadèmia. 
 
— Paral·lelisme entre la ciutat justa (les classes socials) i l'ànima (les tres parts o 

tipus). 
 
 
4. ARISTÒTIL (Atenes, 384-323 aC) 

 
 

— Deixeble de Plató. 
 
— Intenta resoldre el problema del moviment o canvi en la naturalesa sense parlar 

de dos mons diferents, com feia Plató. La substància: totes les coses tenen una 
part material que varia i una part d'idea que no canvia i que defineix la matèria. 
El moviment de les substàncies: pas de la potència a l'acte. Per exemple: la 
llavor que esdevindrà arbre ja és aquest arbre en potència, perquè la llavor 
conté les característiques de l’arbre. 

 
— Conèixer és conèixer les causes, allò que produeix cada fet o objecte. Hi ha 4 

tipus de causes: formal, material, eficient i final. 
 
— Definició d'una cosmologia: la Terra és el centre immòbil d'un seguit d'esferes 

que giren al seu voltant. La darrera esfera també és immòbil (el primer Motor). 
 
— La lògica com la ciència del raonament correcte (els sil·logismes). 
 
— L'ètica: la prudència com a virtut bàsica (trobar el terme mig de les coses). 
 
 



5. HEL·LENISME: ESTOÏCISME, EPICUREISME I ESCEPTICISME (finals s. IV aC i s. 
III aC) 

 
 

— Nova situació històrica: enderrocament de les ciutat-estat i forjament de l'imperi 
d'Alexandre Magne. L'home es troba sol, desemparat, davant un món molt 
gran. 

 
— Les diverses «escoles», epicuris, escèptics, estoics: ofereixen respostes i refugi 

a l'home davant d'aquesta situació. La felicitat és aconseguir l'absència de dolor 
o la resistència davant les adversitats de la vida. 

 
— Tots els éssers humans —independentment de classes socials o 

nacionalitats— comparteixen la mateixa situació. 
 
 
6. DEL s. III aC EN ENDAVANT 
 
 
⎯ Seguidors del platonisme, de l'aristotelisme i de les diferents «escoles». Aquest és el 

marc filosòfic de tot l'imperi Romà.  
 
 
 
B) EL CRISTIANISME. LA PATRÍSTICA 
 
 
 
7. JUDAISME 
 
 
⎯ De la tradició del judaisme (monoteisme: un Déu creador de tot l'univers, un Déu 

omnipotent, omnipresent, totpoderós, invisible; l'Antic Testament), a partir del s. I dC 
sorgeix el cristianisme (Jesucrist i els apòstols, els primers pares de l'Església; l'Antic i 
el Nou Testament) 

 
 
8. APORTACIONS DEL CRISTIANISME: 
 
 
— Monoteisme absolut. 
 
— Una veritat revelada (la paraula de Déu): no hi ha lloc per al diàleg entre 

diverses opcions o creences. 
 
— Un Déu creador del món. Visió històrica. 
 



— Importància central de l'home: criatura més important de la creació, fet a imatge 
i semblança del creador, però que ha caigut en un pecat original. 

 
— Dimensió ètica: tots els éssers humans són iguals davant de Déu. Cadascú ha 

d'utilitzar la seva llibertat per caure en el pecat o actuar d'acord amb la voluntat de Déu 
—o la paraula del seu fill, Jesucrist— i aconseguir així la redempció. 

 
 
9. CONTACTES ENTRE PLATONISME I CRISTIANISME  
 
 
⎯ Filó d'Alexandria (s. I dC) identifica el Bé platònic i el Bé cristià. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Referències històriques: des de la caiguda de l'Imperi Romà (476) fins al 
«codescobriment» d'Amèrica (1492). Sistema social: feudalisme. Art: romànic i gòtic. 
Tema central de la filosofia: Déu. Paper secundari de la filosofia: primer la certesa de 
l'existència de Déu per la fe i després la filosofia per donar raó d'allò que la fe ja aporta. 
 
 
2. Es coneixen pocs diàlegs de Plató i pràcticament res d'Aristòtil. 
 
 
3. SANT AGUSTÍ (354-430) 
 
 
— La fe aporta un coneixement de la veritat cristiana. La raó ⎯la filosofia⎯ ajuda 

la fe a entendre millor aquesta veritat. 
 
— Importància de la llibertat humana: depèn de com s'utilitzi es viu en pecat o 

s'arriba a la felicitat. 
 
 
4. SANT ANSELM (s. XI)  
 
⎯ Argument «ontològic» sobre l'existència de Déu. No es dubta de l'existència de Déu, 

l'argument és com un joc intel·lectual: «No podem pensar res que sigui més gran que 
Déu». 

 
 
 

II. FILOSOFIA MEDIEVAL 



5. APORTACIONS DEL MÓN ÀRAB 
 
 
⎯ A través dels àrabs arriba a Occident l'obra d'Aristòtil. Traduccions al llatí i comentaris: 

Averroes (s. XII, Córdoba). 
 
 
 
6. SANT TOMÀS (1225-1274) 
 
 
— Incorpora elements aristotèlics a una visió del món cristiana (el pas de la 

potència a l'acte, les 4 causes, etc.). 
 
— Demostració de l'existència de Déu: 5 vies o camins que porten a afirmar 

necessàriament que Déu existeix. 
 
— La fe i la raó (la teologia i la filosofia) tenen el mateix contingut i arriben a les 

mateixes veritats per camins diferents (però que naturalment són 
complementaris). 

 
 
 
7. GUILLEM D'OCKHAM (1300-1349) I EL NOMINALISME 
 
 
— La fe i la raó no s'ocupen del mateix àmbit de coneixements. Fe: únic camí de 

la certesa de la grandesa de Déu. No són vàlids els arguments que pretenen 
demostrar racionalment l'existència de Déu.  

 
— Paper de la raó: conèixer i estudiar els casos i els fenòmens particulars com a 

tals. Base de la ciència nova. 
 
— Els noms de les coses només són uns signes que ens permeten parlar d'elles 

(nominalisme). Antecedent clar de l'empirisme de Hume (crítica al concepte de 
causalitat). 

 
 



 
 
 
 
 
A) EL RENAIXEMENT (s. XV i XV) 
 
 
 
1. Renaixement: moviment cultural i artístic. Recuperació de clàssics grecs i llatins. 
Humanisme. Confiança en les possibilitats de l'ésser humà (coneixement, art, tècnica). 
 
 
2. LES BASES DE LA CIÈNCIA NATURAL 
 
Pas de la concepció geocèntrica a la concepció heliocèntrica de l'univers 
 
— Copèrnic, el 1542, publica la primera defensa de l'heliocentrisme.  
 
— Kepler, a principis del s. XVII, enuncia les lleis que afirmen que els planetes 

descriuen òrbites el·líptiques. 
 
— Galileu (condemnat l'any 1633): defensa de l'heliocentrisme, anunci de la llei 

de la inèrcia (en aquest moment només present en la regió sublunar). 
Construcció del primer telescopi (1609): noves observacions. Gran confiança 
en la raó humana i desconfiança en els sentits: «la naturalesa és un llibre obert 
escrit en llenguatge matemàtic». 

 
— Newton formula les lleis de la gravitació universal. Aplica la llei de la inèrcia de 

Galileu a tot l'univers: base per a una justificació física de l'heliocentrisme. 
 
 
3. PENSAMENT POLÍTIC 
 
 
— Les Utopies (visions de societats ideals): More, Campanela, etc. 
 
— T. Maquiavel (1469-1527): escriu El Príncep, tractat de política i d'ètica (la fi 

que es vol aconseguir justifica els mitjans que s'utilitzin per aconseguir-la). 
 
 
4. LA REFORMA PROTESTANT DE LUTER (1517). 
 
 
— Una gran ruptura dins el Cristianisme 
 
 

III. FILOSOFIA MODERNA 



B) RACIONALISME I EMPIRISME (s. XVII-XVIII) 
 
5. El tema central de la filosofia moderna és la discussió sobre la base, els fonaments, del 
coneixement humà. La qüestió en aquests moments no és tant saber com és la realitat 
sinó com és possible que nosaltres l'arribem a conèixer. Dues grans posicions: 
 
— Racionalisme (Descartes, Spinoza, Leibniz): el coneixement és possible 

gràcies a unes idees innates que posseïm en el nostre enteniment i que no 
provenen de l'experiència. 

 
— Empirisme (Locke, Berkeley, Hume): tots els coneixements que tenim 

provenen directament i exclusivament de l'experiència. 
 
 
6. DESCARTES (1592-1650) 
 
 
— Gir antropològic: el tema central és el subjecte en tant que subjecte de 

coneixement. 
 
— Vol arribar a la veritat segura, aquella que no es pugui discutir. Per fer-ho, 

utilitza el mètode de posar en dubte tots els coneixements que té («el dubte 
metòdic»). 

 
— Arriba a una primera certesa indiscutible: «sóc una cosa que pensa», i si penso, 

existeixo (cogito ergo sum). 
 
— Segona certesa: l'existència de Déu a partir de la idea d'infinit. 

 
— Tercera certesa: la idea de l'existència del món exterior (extensió). 
 
 
7. HUME (1711-1776) 
 
 
— Tot el nostre coneixement deriva i depèn de l'experiència, dels sentits. Abans 

de tenir experiències sensibles el nostre enteniment és com una «pissarra en 
blanc». 

 
— Primer tenim les percepcions (els sentits) i després les idees (com una còpia 

dèbil en la memòria d'aquelles percepcions). 
 



— Crítica al concepte de causalitat: només l'experiència ⎯la repetició d'aquesta⎯ 
ens diu que un fet A es relaciona sempre amb un fet B (n'és la causa). 
Independentment de l'experiència no podem establir mai una relació de 
causalitat.  

 
— I per la mateixa raó: crítica al concepte de substància i d'identitat personal. 
 
 
 
C) LA IL·LUSTRACIÓ (s. XVIII) 
 
 
 
8. Moviment cultural que creu en les possibilitats de la raó (optimisme). Separació de fe i 
raó, d'Església i Estat. Representa els ideals de la burgesia com a classe ascendent. 
Culmina històricament en la Revolució Francesa de 1789. En filosofia, no és un corrent o 
moviment unitari, molta diversitat: 
 
— Voltaire 

 
— Montesquieu: la divisió de poders 

 
— Diderot i D'Alembert coordinen la publicació de l'Enciclopèdia (28 volums, 

de 1751 1 1772). Compendi de tot el saber. 
 
 
9. J.J. ROUSSEAU 
 
 
— L'home és bo per naturalesa i és la societat que el fa dolent, egoista (la 

propietat). 
 
— El contracte social: un pacte voluntari entre els éssers humans per garantir la 

convivència en societat. 
 
 
 
10. KANT Culmina i supera la discussió entre racionalisme i empirisme. Culmina la 
Il·lustració alemanya. Obre les portes als temes de l'edat contemporània. 
 
— Els coneixements provenen de l'experiència, però aquesta experiència està 

determinada formalment per la nostra forma humana de conèixer (l'espai i el 
temps). 

 
— Distinció del món fenomènic (aquell que percebem amb els sentits) i el noümènic. 

 
— En ètica: l'imperatiu categòric. 


