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ELS	GRANS	FABRICANTS	DE	FEMTA	DEL	S.XVII-XVIII	
Descartes,	Leibniz	i	Berkeley.	L’excepció	Spinoza	

J.	Jubert	Gruart/	JMa	Uyà	

	

Leibniz	 (1646-1716),	 cortesà	 optimista/hipomànic,	 Bouvard	 i	 Pécuchet1		
en	 una	 sola	 persona,	 Raimon	 Llull	 rediviu2,	 matemàtic,	 fals	 plagiari,	
diplomàtic,	 aristotèlic	 passat	 a	 platonitzant,	 apicultor,	 granger,	 arxivista,	
genealogista,	 bibliotecari,	 acadèmic,	 impressor,	 miner,	 comerciant,	
constructor	 de	 ginys,	 unificador	 d’esglésies	 (luterana	 i	 calvinista,	
protestant	 i	 catòlica),	 metafísic	 esperpèntic,	 cabalista,	 museòleg,	
racionalista	 (en	 l’estela	de	Descartes),	 	 innatista,	 	 ...	 també	conegut	com	
Dr.	Pangloss3,	...	

	

Gottfried	 Wilhelm	 Leibniz,	 nascut	 (40	 anys	 abans	 que	 Berkeley	 i	 50	 després	 de	
Descartes)	 a	 Leipzig	 (territori	 alemany,	 intel·lectualment	 eixut	 desprès	 de	 la	 Guerra	
dels	 Trenta	 Anys),	 protestant	 luterà,	 de	 casa	 bona,	 llegidor	 precoç	 (disposant	 d’una	
ben	dotada	biblioteca)	i	amb	sòlida	formació	prèvia	al	seu	ingrés	a	la	Universitat	(als	16	
anys)	per	cursar-hi	Lleis	i	Filosofia	(aristotèlica).	

                                                
1	Gustave	Flaubert,	Bouvard	i	Pécuchet,	Ed.	Proa,	Barna.,	1990	(1881).	
2	Seguidor	i	millorador	de	Raimon	Llull	(1233-1316),	en	l’objectiu	d’”unificar	el	gènere	humà”	en	un	únic	
pensar	 i	 coneixement	 (totes	 les	 branques	 del	 saber)	 per	 mitjà	 d’un	 sol	 llenguatge	 universal,	 les	
matemàtiques.	(El	“gran	art	o	ars	combinatoria”,	en	el	cas	de	Llull,	capaç	de	resoldre	qualsevol	problema	
teòric,	i	per	convertir	jueus	i	musulmans	a	la	“verdadera	fe”,	per	la	sola	força	de	la	raó.	
3	V.	Voltaire,	Càndid	o	l’optimisme,	1759.	
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Leibniz	sense	llegir		Leibniz	

Aquest	algú/ningú	 (quasi	 tots)	que	considera	a	 Leibniz	mereixedor	d’un	capítol	en	 la	
Història	 de	 la	 Filosofia,	 és	 (ha	 de	 ser)	 un	 no	 llegidor	 atent	 de	 les	 obres	 de	 Leibniz	
(almenys,	per	exemple	 i	en	concret,	com	a	mínim	(o	màxim)	“Monadologia”	 (1686)	 i	
“Discurs	de	Metafísica”	(1714),4	és	a	dir,	probablement,	algú/ningú	professor	(actiu,	de	
baixa	–per	depressió	o	ciàtica-	o	emèrit)	de	Filosofia	(Història	de	la	Filosofia),	i		no	pas	
“filòsof	en-si”.	Que	el	sempre	emèrit,	i	a	sou	del	franquisme,	senyor	Ortega	i	Gasset	li	
dediqui	 extenses	 pàgines	 (“La	 idea	 de	 principio	 en	 Leibniz”)	 i	 que	 molts	 ponderats	
tractats	 d’història	 de	 la	 Filosofia	 no	 li	 dediquen	 cap	 capítol,	 pot	 ser	 un	 indicador	 de	
l’estat	de	la	qüestió		leibniziniana.	

	

Lectura	de	Leibniz	(Monadologia	i	Discurs	de	metafísica,	en	concret),	de	
la	 que	 es	 pot	 extreure	 l’eix	 vertebrador	 del	 seu	 sistema	 filosòfic	
omnicomprensiu	o		“saber	unitari”	

	

Déu	

Hi	 ha	 Déu,	 per	 necessitat	 (“principi	 de	 necessitat”	 de	 Leibniz:	 “els	 cossos/coses	 no	
poden	 existir	 sense	 un	 principi	 incorpori”).	 [Si	 hi	 ha	 coses	 (allà-a-fora),	 ergo	 hi	 ha	
Déu/Déu	és;	 però,	 si	 “allà	 a-fora	no	hi	 ha	 cap	objecte/coses,	 llevat	de	Déu”	 (v.	 infra	
Cosmos)	...	on	és	la	necessitat	de	ser,	per	no	ser	necessari	per	res?].	

Déu	és	el	“principi	incorpori“	del	principi	de	tot,	primera	causa,	“principi	de	necessitat”	
(és	necessari	que	existeixi).	(cf.	Sant	Anselm,	Descartes,	...).		

[Déu,	 doncs,	 és	 una	 deducció	 (pas	 del	 general	 al	 particular)	 “a	 posteriori”	 (i	 no	 “a	
priori”,	com	en	Descartes);	i,	per	tant,	una	conseqüència,	no	pas	una	causa].	

[Nota:	 tota	 l’argumentació	de	 l’existència	de	Déu,	per	part	de	Leibniz,	va	adreçada	a	
ateus	(“materialistes	i	ateus”),	ergo:	hi	havia	ateus!].	

“Pura	essència	necessària”	

“Unitat	suprema”	

“Gran	harmonitzador”	

“Les	coses”	no	poden	existir	sense	un	principi	(incorpori,	incòsic).		

                                                
4	William	G.	Leibniz,	Monadologia	y	Discurso	de	Metafísica,	Sarper,	Madrid,	1984,	145	p.		
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Aquest	principi	incòsic		és	Déu,	“causa	i	harmonia	de	totes	les	coses”.	

“Gran	programador”	

Déu	és	la	“Raó	sobirana”.		

No	hi	ha	cap	objecte	exterior	(allà-a-fora)	llevat	de	Déu	(cf.	Leibniz).		

Com	que	tot	efecte	expressa	la	seva	causa,	les	idees	que	tenim	de	les	coses	provenen	
de	l’acció/emanació	de	Déu.		

“Estimulador	de	la	perfecció”	

“Enteniment	infinit”	

Déu	és	la	monas	monandum,		la	Mònada	primera,	ultima	ratio	rerum.	

	

	Religió	

En	 la	 religió	basada	en	 la	Revelació	 (tal	 com	el	 cristianisme	protestant/luterà),	 no	hi	
pot	 haver	 res	 contrari	 a	 la	 raó.	 En	 conseqüència,	 tal	 com	 proclama	 el	
cristisme/cristianisme	catòlic,	no	s’ha	de	creure	encara	que	sigui	absurd,	doncs	res	que	
provingui	de	la	ment/enteniment	divina	(raó	infinita)	pot	ser	absurd	(doncs	una	ment	
finita	no	pot	 suposar	que	una	ment	 infinita	ens	pugui	proposar/revelar	 res	que	sigui	
absurd).		

Evidentment,	 no	 volen	 o	 no	 saben	 adonar-se,	 o	 fan	 veure	 que	 no	 s’adonen	 que	 una	
ment	infinita	no	pot	tenir	res	a	veure	amb	una	ment	finita,	o	millor	dit,	que	qualsevol	
cosa	titllada	d’infinita	és,	en	mesura	humana,	un	absurd,	i	ja	posats	a	dir,	en	el	cas	que	
això	fos,	 la	tal	cosa	 infinita,	 i	ens	hagués	fet	 i	revelat	el	seu	fer,	 la	comunicació	no	és	
possible	per	la	mateixa	raó	anterior:	que	infinit	no	és	per	a	nosaltres,	i	que	infinit	no	pot	
tenir	res	a	veure	amb	finit.	O	altrament,	que	finit	simplement	no	sap,	i	inventa	infinit.	

	

Cosmos	

No	hi	ha	allà-a-fora	cap	objecte	exterior,	llevat	de	Déu.	

Els	àtoms	(cossos	de	duresa	màxima,	 indivisibles	 i	que	tenen	extensió)	no	existeixen,	
són	impossibles.	

L’essència	dels	cossos/coses/matèria	no	és	l’extensió	(cf.	Descartes).		
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Donat	 que	 l’element	 bàsic/constituent	 o	 substància	 més	 simple	 de	 la	
natura/Univers/món/Cosmos	 és	 la	 mònada	 immaterial,	 la	 natura/...	 és	 en	 la	 seva	
essència	també	immaterial.	

Les	formes	essencials	són	continues	(Principi	de	continuïtat).	

El	que	lògicament	i	necessàriament	pot	ser,	és	[“com	no	podria	ser	d’altra	manera”].		

	

El	millor	dels	mons	possibles	és	el	món	que	finalment	i	realment	tenim	

Donat	que	una	 substància	està	 continguda	en	 la	 seva	noció,	 allò	que	 li	 esdevindrà	a	
una	 substància	 li	 esdevindrà	 segur,	 però	 no	 necessàriament,	 doncs	 no	 tot	 el	 que	 és	
possible	és	real.		

Més:	 de	 totes	 les	 coses	 i	 de	 tots	 els	 mons	 possibles	 d’existir	 (que	 no	 entren	 en	
contradicció	 amb-si-mateixos),	 Déu	 ha	 escollit	 que	 fossin	 existents	 realment	 només	
“els	millors”.	

	

Les	 famoses	mònades	 de	 Leibniz,	 segons	 el	Discurs	 de	metafísica	 (168),	 “compost	
durant	 uns	 dies	 que	 no	 tenia	 res	 a	 fer”	 (o	 què	 és	 i	 de	 què	 està	 fet	 el	
cosmos/univers/matèria)	

1. El	“món”	està	fet	de	substàncies	inextenses:	una	entitat	(ens)	“mínima”/simple	
(indivisible)	a	la	que	Leibniz	bateja	amb	el	nom	de	mònada.		

De	fet	la	mònada	és	l’únic	que	realment	existeix	(que	existeix	realment	“allà-a-
fora”	i	a	tot	arreu).	

	La	mònada	és	l’element	bàsic	i	constituent	de	“la	natura”.	És	indivisible.		

La	mònada	és	un	mirall	 “més	o	menys	deformat	 (imperfecte)	de	 l’enteniment	
infinit”	(Déu);	no	pas	un	bocí/tros	de	Déu,	sinó	un	miratge.	En	ella	es	produeix	
un	 reflex,	 una	 imatge	 incorpòria/immaterial,	 ...	 de	 Déu	 i	 de	 l’Univers.	 El	
cosmos/món/matèria/realitat,	 ...	és	virtual.	Cada	cosa	del	món	no	només	està	
feta	 “a	 imatge	 i	 semblança	 de	 Déu”,	 és	 una	 imatge	 parcial,	 incompleta	 i	 no	
perfecta	de	Déu,	no	és	perfecta,	com	Déu	(només	faltaria,	seriem	Déus!).	

Aquesta		substància	més	simple	(que	composa	el	”món”/la	natura)	i	que	Leibniz	
l’anomena	mònada	(unitat),	és	immaterial	(no	és/no	té	ni	matèria	ni	extensió).	
Són	 una	 mena	 d’”àtoms	 espirituals”	 de	 caràcter	 puntual).	 Són	 “principium	
vitale”,	 dinàmiques	 (dynamis,	 força,	 activitat,	 energia),	 “pensament”	 (res	
cogitans),	“punts	metafísics”.	
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Cada	mònada	és	un	“cas	de	realitat	possible”	(i,	per	tant,	necessitada	d’existir).		
És	 l’origen	de	 tot	allò	existent,	“de	 tot	el	que	hi	ha	de	Real	en	 la	possibilitat”	
(realitat).	 Cada	 mònada	 (totes	 les	 mònades)	 provenen	 (per	 emanació	 o	
fulguracions	 continuades)	 de	 la	Unitat	 primitiva,	 substància	 simple	 originària,	
“Ella”	(la	mònada	original)	perfecta	i	completa.		

La	mònada,	essent	inextensa,	pertany	a	la	res	cogitans:	només	pot	ser	pensada.		

De	 les	 mònades	 pensades	 es	 pot	 pensar	 (pensa	 Leibniz)	 que	 en	 elles	 hi	 ha		
“potència”,	“enteniment”	i	“voluntat”.	

Tot	és	mònada.	La	mònada	és	tot.	

Les	mònades	no	procedeixen	del	no-res,	són	part	(incompleta	i	imperfecta)	de	
la	Gran	Mònada	divina,	increades	i	originals.	Per	tant,	són	els	més	perfectes	de	
tots	 els	 ens,	 són	 “els	 que	menys	 destorben”,	 doncs	 en	 ser	 	 “inextenses”	 no	
ocupen	espai.		

Són	immortals	(no	poden	néixer	ni	morir).	

El	número	de	mònades	és	infinit.	

Són	“una	veritat	necessària”	(en	absolut	contingent).		

La	mònada	(cada	mònada)	és	singular	 i	única,	un	punt	de	 la	realitat	possible	 i	
necessària	 (dels	 infinits	punts	possibles).	 	Cada	mònada	es	distingeix	de	 totes	
les	altres	per	la	“representació	–passada,	present	i	futura-	que	es	fa	del	conjunt	
del	Univers”.	Cada	mònada	és	una	diferent	expressió	d’una	mateixa	realitat.	

Cada	 mònada	 és	 diferent	 de	 les	 altres,	 d’acord	 amb	 les	 seves	 capacitats	
cognitives,	 segons	 el	 seu	 “grau	 de	 perfecció”.	 Això	 fa	 que	 cada	 substància	
individual	 és	 un	 “món”	 en	 miniatura,	 amb	 la	 seva	 particular/singular	
“percepció/imatge	 del	 Cosmos”	 (alhora	 que	 el	 Cosmos	 és	 una	
“percepció”/imatge	 de	 l’Enteniment	 Infinit	 (Déu).	 Les	 mònades,	 doncs,	 són	
capaces	de	“percebre”	(són	perceptores).		

2. A	 l’agregar-se	 vàries	mònades,	 formen	 un	 cos/cosa;	moltes	mònades	 formen	
un	“món”;	totes	formen	l’Univers/Cosmos.	L’Univers,	doncs,	està	“multiplicat”	
(està	compost)	tantes	vegades	com	substàncies	(mònades)	hi	ha.	La	natura	(el	
món,	univers,	coses)	ens	sembla	que	existeix	(realment)	a	causa	de	la	limitació	
de	 la	 nostra	percepció,	 que	és	 “finita”	 [macroscòpica	 i	 no	ultramicroscòpica],	
incapaç	 de	 poder	 veure	 aquests	 minúsculs	 ens.	 L’extensió	 (els	 cossos/coses,	
agregat	de	mònades	simples)	ens	sembla	continua	i	homogènia,	quan	de	fet	és	
discontinua	 i	 heterogènia.	 Un	 cos	 ens	 sembla	 un,	 quan,	 de	 fet	 és	 múltiple	
(format	per	moltes	mònades).	Un	cos/cosa	és	divisible	“a	 l’infinit”;	 la	mònada	
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no.	 L’extensió	és	una	 il·lusió,	és	 fenomènica.	Els	 cossos/coses	 són	complexos.	
Les	mònades	són	simples.	Només	 la	substància	és	simple.	Els	cossos/coses	no	
son	 substàncies.	 Només	 la	 mònada	 és	 una	 substància.	 Els	 cossos/coses	 són	
“substanciats”	 per	 la	 substància	 monàdica	 (la	 única	 que	 és	 un	 ens).	 Els	
cossos/coses	són	éssers	de	percepció,	de	representació,	de	raó,	d’imaginació.	

L’Univers,	l’obra	de	Déu	(Opus	Dei)	té,	doncs,	tantes	representacions	diferents	
com	 substàncies/mònades	 hi	 ha	 (cada	 una	 expressió	 “confusa	 i	 no	 plena”,	
parcial	 i	 incompleta,	 del	 Tot	 i	 de	 tot	 (passat,	 present	 i	 futur)	 i	 cada	 una	 és	
diferent	de	les	altres.	

3. Però	 les	mònades	 “no	 tenen	 finestres”	 per	 comunicar-se	 entre	 elles	 (principi	
d’incomunicabilitat),	no	s’interrelacionen	(són	 impermeables),	doncs	“són	en-
si-mateixes	un	univers”	i	“només	poden	canviar	des	de	dins”.		

Donat	 que	 “les	 mònades	 no	 tenen	 finestres”,	 cap	 mònada	 té	 cap	 influència	
sobre	 les	 altres	 mònades,	 “la	 relació	 de	 causalitat	 entre	 mònades	 queda	 en	
suspensió”,	són	estranyes	les	unes	amb	les	altres.		

4. Hi	 ha	 grans	 classes/categories	 de	 mònades	 (jerarquia	 monàdica)	 (cf.	 amb	
Plató)	(concepció	monadològica	de	l’Univers/Cosmos):		

a) Abans	de	totes	les	mònades	i	per	sobre	d’elles	hi	ha	la	“monas	monadum”,	
mònada	primera,	mònada	de	les	mònades:	Déu,	última	ratio	rerum.	

b) Els	 esperits/mònades	 purs	 o	Àngels.	 Necessaris,	 doncs	 emplenen	 el	 buit	
(impossible)	entre	Déu	i	els	humans.		

c) Les	mònades	 superiors	 o	 humà:	 ànimes/esperits	 racionals/esperits	 finits.	
Tenen	consciència	“clara	i	plena”	(“de	les	lleis	i	de	les	transformacions	que	
experimenten):	 poden	 fer-se	 representacions	 de	 qualitat/clares	 [d’alta	
definició]	 i	 conscients,	 alhora	 que	 són	 conscients	 de	 la	 seva	 identitat	 i	
diferència.	 Capaces	 de	 reflexionar	 sobre	 si-mateixes.	 Capaces	 de	 conèixer	
“les	 veritats	 eternes	 i	 necessàries”.	 Capaces	 de	 voler/estimar,	 és	 a	 dir:	
dotades	de	voluntat.	

d) Les	 mònades	 inferiors:	 amb	 representacions	 limitades/fosques	 i	 no	
conscients	 (“les	seves	percepcions	 i	 representacions	es	mouen	en	el	nivell	
no	conscient).	Dins	d’elles	també	hi	ha	classes:	

− les	mònades	 primàries,	 tal	 com	 un	 material	 inorgànic	 (“són	 pel	 món	
inorgànic”),	tenen	percepció	inconscient	i	fosca	(no	tenen	consciència).		

− les	monades	 vegetals:	 tenen	 percepció	 conscient	 “però	 confusa”	 (un	
grau	menys	que	fosca).	
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− les	mònades	 animals,	 només	 amb	 “capacitat	 d’associar	 idees”.	 Tenen	
percepció	conscient	i	clara,	però	no	distintiva	[no	tenen	autoconsciència	
de	 ser	 diferents].	 Tenen	 capacitats	 diverses	 de	 percepció,	 sensació,	
memòria	i	apetició.		

Totes	són	també	ànimes	(ja	que	elles	mateixes	són	la	font	de	les	seves	“accions	
internes”	o	sensacions).		

5. La	 totalitat	 de	 “punts	 metafísics”	 (mònades)	 construeixen	 una	 “melodia”		
(varietat	de	sons,	mesures	i	pauses):	la	“melodia	de	l’univers”.	En	les	mònades	
superiors,	 aquesta	melodia	 produeix	 serenitat	 i	 repòs	 (pau);	 en	 les	mònades	
inferiors,	produeix	estranyesa.		

	

¿D’on	venen	les	mònades?	

Com	neixen	les	mònades,	les	generacions	de	mònades?	

No	 hi	 ha	 una	 “nova	mònada”	 cada	 vegada	 que	 apareix	 una	mònada.	No	 hi	 ha	 “una	
nadó	 mònada”.	 Cada	 mònada,	 cada	 generació	 de	 mònades	 és	 un	
desenvolupament/creixement/emanació/desplegament	...	de	mònades	procedents	de	
la	Gran	mònada	divina.	Les	mònades	no	neixen,	res	ve	del	no-res;	“no	arribem	al	món	
des	del	no-res”.		

Som	fragments	increats.		

	

La	falsa	mort	d’una	mònada	

En	morir	(una	mònada,	un	conjunt	de	mònades)	no	anem	al	buit/no-res	(d’on	tampoc	
venim)	(de	fet:	el	no-res	no	és).		

En	conseqüència	ni	el	cos-viu	ni	l’ànima	(que	sempre	acompanya	el	cos)	moren.		

Essent	 incorpòria	 (no	material,	no	espacial),	 indissoluble	 (sense	partició,	mancada	de	
parts)	i	incorruptible,	...són	immortals.	

On	van,	no	ho	diu	Leibniz.		

[Res	de	nou.	Sembla	una	adaptació	pseudo-científica	a	tota	 la	construcció	platònica	 i	
cristiana	de	la	seva	època,	però	amarada	del	nou	concepte,	un	ens	fonamental,	base	de	
tot,	que	Leibniz	adapta	a	conveniència	fent-li	fer	tots	els	papers	de	l’auca.	Res	més	vell,	
l’”argé”,	 o	 principi	 bàsic	 dels	 primers	 físics	 presocràtics,	 ajuntat	 amb	 la	 vella	 idea	de	
Demòcrit,	 l’àtom.	 Però	 Leibniz	 hi	 fa	 una	 volta	 amb	 salt	 mortal:	 la	 mònada	 és	
immaterial,	i	alhora	emanació	fulgurada	de	la	Mònada	primera,	una	Mònada	perfecta	i	
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completa.	És	a	dir,	que	l’immaterial	crea	el	material,	sense	explicació.	I	llavors	totes	les	
coses	existents	són,	cadascuna	a	la	seva	manera	(a	la	manera	que	Leibniz,	i	qualsevol,	
es	troba	el	món	a	davant),	adaptant-se,	oh!	quina	gràcia,	perfectament	al	que	veiem.	
No	cal	ni	dir	que,	efectivament,	tal	com	diu,	Leibniz	no	tenia	res	més	a	fer,	i	es	posà	a	
imaginar.	Gens	seriosament,	és	clar.]	(JMa	U]	

	

Humà		

Compost	d’ànima	inextensa	(és	a	dir	monàdica)	i	de	cos/cosa/matèria	(i,	per	tant,	pura	
aparença.		(cfr.	Descartes).	

Un	humà	és	un	“cas	de	 realitat	possible”,	un	grup	o	conjunt	dels	 infinits	punts	de	 la	
realitat	(agregat	de	mònades,	doncs)...	Una	realitat	possible,	però,	especial:	conjunt	de		
mònades	que	anomenem	“jo”/individu/persona/humà	pertanyent,	segons	Leibniz,	a	la	
categoria	 “esperit	 finit”,	 amb	 capacitat	 de	 “tenir	 consciència	 de	 les	 lleis	 que	
regulen/presideixen	 les	 transformacions	 que	 experimenten”.	 Una	 definició/descripció	
de	 competències	 que	 no	 presenta	 al	 flâneur-llegidor	 (assegut)	 cap	 especial	
complicació,	doncs	ho	podria	traduir	com	segueix:	una	mònada	de	la	categoria	esperit	
finit	 (donant	per	sabut	que	hi	ha	diferents	categories	o	classes	de	subcategories	dins	
d’aquesta	categoria,	de	fet	tantes	categories	com	són	possibles,	és	a	dir:	que	no	som	–
els	 humans-	 iguals)	 és	 un	 concepte	 que	 encaixa	 molt	 bé	 amb	 la	 descripció	 de	
psiquisme	de	Leontiev,	feta	en	el	segle	XX.	

Però	no,	no	és	això	–en	absolut-	el	que	Leibniz	defineix	com	mònada	pertanyent	a	 la		
categoria	o	classe	“esperit	finit”.	Ens	diu	molt	més.		

	

La	qüestió	del	Cos	

D’entrada	ens	diu,	Leibniz,	que	aquest	“esperit”	 (finit)	 té	un	cos.	Que	“cada	mònada	
creada	es	fabrica	un	cos	vivent,	orgànic”.		

Però,	si	no	hi	ha	res	material	o	extens	(res	extensa),	de	què	està	fet	el	cos	humà	(i	els	
altres	cossos/coses)?		

Resposta	de	Leibniz:	el	cos	és	extens	“en	forma	fenomènica”,	que	és	la		“manera	que	la	
mònada	té	de	presentar-se”.		

Ah!	

El	cos	es	regeix	per	“causes	eficients”,	les	quals	doten	al	cos	de	vida	i	actuen	“com	si	
no	hi	hagués	ànima”	(de	la	mateixa	forma	que	l’ànima	“actua	com	si	no	hi	hagués	cos”.	



EL	FLÂNEUR	A	LA	FINESTRA												 	 	 	 						J.	Jubert	Gruart/	JMa	Uyà	

	
	

592	

És	per	això	que	sobre	el	cos	actua	la	realitat	externa	(cosa	que	no	passa	amb	l’ànima,	
impermeable	o	sense	finestres	vers	la	realitat	externa).		

La	seva	substància	és	complexa,	per	això	el	cos	té	parts	i	es	divisible	(cosa	que	no	passa	
amb	l’ànima).		

[El	cos:	carcassa	sense	finestres	ni	porta,	però	amb	càmera	televisiva	de	vigilància].	

	

Ànima	

Així	com	en	el	principi	de	les	coses	hi	ha	Déu	(que	és	incòsic),	essent	el	cos	humà	una	
cosa,	en	el	principi	dels	cossos	hi	ha	una	ànima	(incorpòria).	Però,	alhora,	les	mònades	
no	tenen	ànima	incorpòria	(no	existeix	una	ànima	sense	cos).		

“La	nostra	ànima”	és	una	expressió/emanació/rèplica/	reflex/emanació,	...de	l’essència	
i	pensament	de	Déu	(“manantial	de	l’ànima”,	font	d’on	emergeixen	les	mònades).	

L’ànima	expressa	de	forma	finita	i	deficient	a	Déu/Esperit	absolut.		

La	seva	substància	és	simple.	

L’ànima	 és	 “insoluble”	 (no	 té	 parts;	 lògic:	 és	 una	 mònada),	 incorruptible	 i,	 en	
conseqüència,	és	immortal.		

L’ànima	és	el	motor	incorpori	del	cos	(matèria).	L’ànima	és	la	causa	del	moviment	del	
cos.	

L’ànima	 no	 es	 regeix	 per	 “causes	 finals”,	 doncs	 és	 immaterial,	 essent	 “matèria	
espiritual”.		

Les	ànimes/mònades	no	tenen	finestres,	és	impermeable/impenetrable.		

L’ànima	és	una	rèplica/imitació	finita	de	l’essència	i	pensament/enteniment	infinit	diví.		

	

L’ànima	és	una	mònada	

Queda	 (enrevessadament	 o	 manifestament)	 clar,	 finalment,	 que	 l’ànima	 és	 una	
mònada	 finita	 (increada,	 derivada	 de	 la	 Unitat	 original,	 primitiva	 i	 absoluta,	 punt	
metafísic	singular,	...).		

¿Com	és	una	mònada/ànima	superior-finita	humana?	

[Trop:	està	tancada	en	una	casa	(tancada	en	la	seva	pròpia	vida	íntima),	casa	dotada	de	
càmeres	(circuit	televisiu)	que	li	proporcionen	informació	(sempre	virtual)	del	que	està	
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passant	 allà-a-fora	 (els	 sentits	 li	 proporcionen	 “una	 imatge	 del	 món	 extern”,	 una	
representació	immaterial	(virtual)	del	món	extern].	

Conté	tot	l’enteniment	(passat,	present	i	futur);	ho	sap	tot	“virtualment”.		

En	l’ànima	hi	ha	la	ment.		

“Les	mònades	tenen	capacitat	de	representació”.			

Però	...	cap	causa	externa	eficient	la	pot	influir,	a	causa	o	efecte	(no	queda	clar)	del	fet	
de	no	tenir	finestres	(ni	parts);	però...,	tot	i	aquesta	impermeabilitat	al	medi,	sí	que	“es	
veu	 afectada”	 (té	 “pluralitat	 d’afeccions”)	 ja	 que	 té	 (està	 dotada)	 dels	 següents	
“principis	interns”:		

1. “Percepció”:	 entesa	 per	 Leibniz	 com	 “accions	 internes	 de	 les	 mònades”	 o	
“reflex	 dins	 seu”,	 de	 forma	 “finita,	 incompleta	 i	 deformada”,	 de	 tot	 l’Univers	
(“passat,	present	i	futur”).		

2. “Apercepció”:	entesa	per	Leibniz	com	consciència	i		autoconsciència	limitada,...	
(només	 la	 Mònada	 Absoluta/Déu	 és	 totalment	 i	 absolutament	 conscient	 de	
tot).	Cada	mònada	superior	té	només	un	grau	més	o	menys	fosc,	més	o	menys	
clar	de	consciència	i	d’autoconsciència.		

3. “Apetició”:	 entenent	 Leibniz	per	 tals	 “els	 canvis	d’una	percepció	a	una	altra”,	
canvis	interns	“naturals	i	graduals”,	...	

4. “Representació”:	 entesa	 per	 Leibniz	 com	 “visió	 o	 perspectiva”,	 suma	 de	
“percepció	més	memòria”,	...	del	conjunt	de	l’Univers	(representació	interna	de	
l’Univers).	 Donat	 que	 cada	 mònada	 té	 la	 seva	 particular	 (limitada,	
deformada,...),	 les	 representacions	 possibles	 de	 l’Univers	 són	 infinites.	 [Cada	
mònada	és	un	barret	(diferent)].	

	

Les	idees	

L’ànima,	conté	les	idees	(innates).	Aprendre	és	“treure	a	fora”.	La	“percepció	és	auto-
inspecció	de	l’ànima	en-si-mateixa”	(introspecció).	

La	mònada/ànima	 finita	de	 l’humà,	 té	 idees.	 I	 aquestes	 idees	que	 té	o	pot	 tenir	 són	
innates.	Segons	l’alçada	del	sostre	de	la	casa	closa	de	cada	mònada	amb	“esperit	finit”,	
aconsegueixen	(unes	més,	altres	menys)	tenir	consciència	“clara	i	distintiva”	(en	el	dir	
de	Descartes)	de	la	pròpia	essència	i	de	la	veritat	possible	de	saber.	
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Ment		

Primer	principi	del	moviment	del	cos.	El	 cos	animat	és	 la	 seu,	en	néixer,	d’una	ment	
momentània	 sense	 memòria	 (“la	 ment,	 efecte	 de	 l’ànima	 en	 el	 cos,	 és	 el	 primer	
principi	del	moviment”).	

	

Raó/enteniment	

Els	 humans	 tenim	un	enteniment	 (raó)	 finita	 [som	 limitats].	Déu	 té	 un	 “enteniment	
infinit”.		

Déu	comunica	enteniment	als	humans	per	mitjà	de	la	Revelació.	

L’ànima	 racional	 (o	 esperit),	 varietat	 o	 classe	 de	 mònada	 (dins	 de	 les	 classes	
jeràrquiques	 de	 mònades),	 està	 dotada	 de	 “consciència	 clara	 i	 plena”	 de	 ser	
(autoconsciència),	facultat	de	percepció	i	d’apercepció,	capaces	de	reflexionar	sobre	si-
mateixes,	capacitat	de	conèixer	les	“veritats	eternes	necessàries”	(de	ser	conegudes)	i	
de	capacitat	de	“voler”	(voluntat,	p.e.	d’estimar,...).	

	

Una	ànima	o	moltes	ànimes	(per	cada	cos)?	

Un	cos	vivent	és	multi-animat	en	cada	un	dels	seus	“infinits”	components,	dixit	Leibniz.	
Ergo,	cada	component	té	la	seva	pròpia	ànima.		

[En	aquest	precís	moment,	el	llegidor	de	Leibniz	s’ha	marejat].	

	

Sobre	d’on	venen	i	si	moren	les	ànimes	(v.	la	mateixa	qüestió	referent	a	les	mònades	
(supra))	

Resum:	són	increades	i	no	moren.		

	

Perquè	hi	ha	necessitat	que	hi	hagi	ànimes?		

Cos	i	ànima	es	necessiten	mútuament:	les	ànimes	necessiten	un	cos	per	ser	i	el	cos	té	
necessitat	d’un	“motor	incorpori”	per	tal	que	li	doni	moviment.		
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Classes	d’humans	(no	som	iguals)5	

1. Els	monàdics:	cada	individu	constitueix	una	espècie.		

2. Els	“esporàdics”:	innombrables	individus	que	s’agrupen	en	una	espècie.	

	

La	qüestió	de	l’ontologia	en	Leibniz	

¿Què	 sóc	 Jo?	Una	mònada,	una	 substància	diferent	de	 les	altres	 (cada	 substància	és	
cada	substància).	

¿Qui	sóc	jo?	Un	ninot/titella	diferent.		

¿Què/qui	sóc	jo/som	nosaltres?	Sóc/som	una	rèplica	(incompleta,	deformada)	de	Déu	
(si	Déu	ho	ha	fet	tot,	també	ens	ha	fet	a	nosaltres	(tots).		

¿Perquè	som	limitats?	¿Perquè	si	Déu	és	perfecte,	no	ens	ha	fet	a	nosaltres	perfectes?	
¿perquè	ens	ha	 fet	amb	“percepció”	 limitada?	Resposta	de	Leibniz:	“cada	substància	
particular	expressa	tot	l’Univers	a	la	seva	manera”	(a	la	manera	de	la	substància,	finita	
i	 per	 tant	 limitada,	 incapacitada	 “de	 fàbrica”	 per	 expressar/reflectir	 la	 perfecció	 i	 la	
infinitud,	l’absolut).	És	a	dir:	tenim	un	sostre,	som	fundacionalment	limitats,	“curtets”	
(no	estem	fets	per	pensar-ho/entendre	Tot).	Som	imitacions	trossejades,	males	còpies	
de	“l’essència	i	pensament	diví”	(cf.	Plató).	Cada	substància	és	un	món	limitat.	

Sobre	la	llibertat.	¿Som	lliures?	Som	lliures	de	fer	“el	que	Déu	vulgui”	[“que	sigui	el	que	
Déu	vulgui”].	La	 llibertat,	en	Leibniz,	consisteix	en	fer	(estant	determinat)	el	que	s’ha	
de	fer.		

El	 determinisme	 de	 Leibniz	 i	 la	 llibertat,	 interpretats	 pel	 jueu-polonès-americà	 Isaac	
Bashevis	Singer	(1902-1991):		

- Vostè	és	un	home	lliure?	
- Per	força.		

(Cf.	Sartre,	també).	

	

Sobre	la	determinació	

Estem	determinats.	Tot	el	que	ha	de	passar-li	a	una	persona	està	comprés	en	la	seva	
naturalesa	(doncs	tot	forma	part	de	l’Enteniment	diví,	que	tot	ho	abasta).	[Introducció	
a	Hegel].	

                                                
5	 Una	 classificació	 i	 terminologia	 que	 Leibniz	manlleva/copia	 del	 seu	mestre	 Jacob	 Thomasius	 (1622-
1684),	professor	de	Filosofia	a	Leipzig.	
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Alguns	 teòrics	 racionalitzadors	 han	 pretès	 desresponsabilitzar	 als	 humans	 de	 les	
accions	comeses.	Si	estem	pre-determinats	[com	en	molts	aspectes	ho	estem]	¿estem	
obligats	a	fet	el	que	fem		(i	no	som	responsables)	o	estem	obligats	a	escollir?	

	

Sobre	la	llibertat	

Una	 derivada	 del	 principi	 de	 raó	 suficient	 (segons	 Leibniz)	 ateny	 a	 la	 qüestió	 de	 la	
possibilitat	de	 llibertat	en	un	ésser	 (pre)determinat:	si	Déu	és	 la	 llibertat	absoluta,	 la	
seva	 criatura/emanació	 ha	 de	 ser,	 per	 principi,	 lliure	 d’escollir	 (i	 d’equivocar-se),	 de	
practicar	“el	mal”	o	“el	bé”,	...		

	

Sobre	els	altres	

Estem	 sols:	 cap	 substància	 té	 potència	 (facultat)	 per	 afectar	 a	 les	 altres	 substàncies	
[principi	 de	 incomunicabilitat,	 no	 enunciat	 per	 Leibniz].	 [¿Diàleg?	 Parlant,	 la	 gent	 no	
s’entén.	No	estem	fets	per	parlar	(ni	per	pensar)].	

De	 la	mònada	 a	 l’humà:	 “allò	 que	una	 substància	 (mònada)	 rep	d’una	 altra	 no	 és	 la	
pròpia	força	per	actuar	sinó	únicament	els	límits	i	determinació	(impediments)	del	seu	
propi	poder	d’actuar”	(essent	el	poder	d’actuar	una	força	primària	inherent	a	totes	les	
substàncies).	

	

En	fi:	soc	una	mònada	finita,	diferent	a	totes	les	altres	i	tinc	el	sostre	que	tinc	(veritats	
de	 raó),	 a	 més	 a	 més	 de	 ser	 el	 que	 sóc	 contingentment	 en	 una	 altitud	 i	 latitud	
(epocalitat	i	localitat)	(veritats	de	fet,	que	no	fan	res	més	que	posar-hi	un	cert	color).		

Si	no	tenim	finestres,		¿què	hi	fa	el	flâneur	davant	d’una,	la	finestra-que-no-és?	Potser	
la	 finestra	 és	 un	mirall	 i	 ens	 permet	 tenir	 autoconsciència,	 que	 és	molt	més	 que	 en	
l’animal,	el	vegetal	o	la	cosa.	Però,	tant	s’hi	val	si	assegut	o	dret	o	ajagut,	puc	arribar	a	
saber/entendre	qualsevol	cosa	de	l’Univers	o	de	Déu,	en	funció	del	sostre	i	d’	“el	que	
Déu	vulgui”.	

	

La	 qüestió	 del	 coneixement	 (epistemologia	 de	 Leibniz)	 o	 com	 funciona	 això	 de	 les	
idees	i	el	coneixement	de	“les	veritats	metafísiques”6	

Escriu	Leibniz,	desmarcant-se	totalment	d’Aristòtil	(al	que	qualifica	d’empirista	radical	i	
de	 proclamador	 primigeni	 de	 la	 “tabula	 rasa”)	 i	 declarant-se	 fidel	 seguidor	 de	 Plató	

                                                
6	Discurs	de	metafísica,	cap	27.	
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(Discurs	de	metafísica,	cap.	26:	“Tenim	en	nosaltres	totes	les	idees	i	de	la	reminiscència	
de	Plató”	:		

“...	 la	nostra	ànima	té	sempre	en	si	 la	qualitat	de	representar-se	alguna	naturalesa	o	
forma	(o	essència)	quan	es	presenta	l’ocasió	de	pensar	en	ella	...		és	pròpiament	la	idea	
de	la	cosa,	que	està	en	nosaltres,	i	que	sempre	està	en	nosaltres,	pensem	o	no	pensem	
en	 ella.	 Doncs	 la	 nostra	 ànima	 expressa	 a	Déu	 i	 a	 l´univers	 i	 a	 totes	 les	 essències	 el	
mateix	que	totes	les	existències.	(...)	res	ens	arriba	a	l’esperit	des	de	fora.	(...)	Tenim	a	
l’esperit	 totes	 aquestes	 formes,	 i	 fins	 i	 tot	 des	 de	 sempre,	 perquè	 l’esperit	 expressa	
sempre	 tots	 els	 seus	 pensaments	 futurs	 i	 pensa	 ja	 confusament	 en	 tot	 el	 que	 ha	 de	
pensar	 alguna	 vegada	 distintivament.	 I	 res	 se’ns	 podria	 ensenyar	 sense	 que	 aquesta	
idea	no	la	tinguéssim	ja	en	la	ment,	doncs	és	com	la	matèria	de	la	qual	es	forma	aquest	
pensament.	Això	és	el	que	Plató	va	considerar	d’una	forma	excel·lent	quan	va	exposar	
la	seva	reminiscència,	que	té	molta	solidesa,	mentre	s’entengui	bé,	es	purgui	de	l’error	
de	la	preexistència	i	no	s’imagini	que	l’ànima	té	d’haver	sabut	i	pensat	distintament	en	
altre	temps	el	que	aprèn	i	pensa	avui.	(...)	...la	nostra	ànima	ho	sap	tot	virtualment,	...	
té	les	idees	de	les	quals	aquestes	veritats	depenen...”.	7	

Tenim,	en	definitiva,	una	“idea”	(percepció/reflex)	de	cada	cosa,	només	“en	virtut	de	
l’acció	(influència,	emanació,...)	continua	de	Déu”.		

Innatisme	diví	de	Leibniz,	del	tot	i	grollerament	assimilable	al	apriorisme	de	Descartes	
referent	 a	 la	 “raó	 intuïtiva”.	D’una	 forma	o	 altra	 som	pissarres	 prèviament	 guixades	
totalment	per	Déu.		

	

Classes	d’enteniment/saber/coneixement,	és	a	dir:	de	veritats	

1. L’enteniment	 infinit	 de	 Déu/Raó	 sobirana,	 on	 descansen	 les	Veritats	 de	 raó	
(veritats	a	priori,	innates,	eternes/infinites).		

2. Enteniment	 finit	 (fàctic/els	 fet),	 on	 es	 donen	 només	 les	 veritats	 de	 fet	 (a	
posteriori,	empíriques,	contingents).		

[Com	deia	un	entrenador	després	del	partit,	“nohasefaltadecirnadamás”,	o	no	fa	falta	
dir	 res	més.	 Allò	 que	 és,	 novament	menyspreat	 en	 favor	 d’allò	 que	 no	 és,	 tot	 i	 que	
Parmènides	va	qualificar	com	a	camí	de	l’error	fer	sortir	del	no	res	qualsevol	cosa,	però	
Plató	el	va	contradir	afirmant	que	tot	el	que	era	sortia	del	que	no	era,	i	així	ell	va	poder	
inventar	 tot	 el	 que	 va	 voler.	 La	 veritat	 ve	 de	 l’infinit,	 de	 Déu,	 com	 a	 raó	 prenyada	
perfectament	 per	 la	 pròpia	 veritat	 absoluta	 (sempre	 absoluta).	 La	 resta,	 és	 error,	
veritats	de	fet,	veritats	inferiors,	només	pràctiques,	etc.	

                                                
7	W.	G.	Leibniz,	o.c.,	pp.	116-118.		
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De	la	mateixa	manera	que	els	sacerdots,	aquests	filòsofs	amb	uniforme,	des	de	Plató,	
no	han	tingut	la	valentia	d’enfrontar	el	Real.	Tot	el	producte	filosòfic	de	Leibniz	és	un	
Irreal-Ja-Sabut	(que	és	ven	al	mercat	com	peix	fresc).]	(JMa	U)	

	

	

Leibniz,	un	home	de	principis	

Compendi	de	metafísica	racionalista/idealista	(Discurs	de	metafísica,	1686):	

1. Principis	“reals”	(fonament	de	les	“veritats	de	fet”)	

1.1. Principi	d’harmonia	

Hi	ha	una	harmonia	preestablerta	per	la		Mònada	de	les	mònades	(Déu).		Allà-a-
fora	(i	a	tot	arreu)	no	hi	ha	caos,	com	postula	Berkeley,	hi	ha	ordre/harmonia	
absoluta.	

Aquesta	harmonia	és	la	que	assegura	que	hi	hagi	ordre/harmonia	preestablerta	
(i	no	caos),	malgrat	el	“tants	caps	tants	barrets”	de	les	mònades-sense-finestres	
i	 incomunicades	 entre-si	 (soles,	 aïllades	 de	 les	 altres,	 “no	 tenen	 relació	 de	
causalitat”,	ininfluenciables	i	ininfluenciadores).		

La	finalitat	dels	esperits	és	ser	feliços,	és	a	dir:	harmonitzar-se.		

La	 felicitat,	és	a	dir:	 l’harmonia	dels	esperits,	és	 (“ha	de	ser”	el	principi	 i	 fi	de	
l’univers,	 realitzant	 una	 fusió	 (mística)	 amb	 la	 divinitat	 (Harmonia	 òptima,	
ordenada	per	l’Enteniment	infinit).	

¿Perquè	hi	ha	aquesta	harmonia	absoluta	i	preestablerta	des	de	sempre?	Fàcil:	
és	 una	 veritat	 necessària	 per	 tal	 que	 sigui	 possible	 la	 realitat	 tal	 com	 és	
únicament	possible.		

Entesos.		

1.2. Principi	de	continuïtat	(principi	epistemològic)	

Les	 sensacions/”afectes”	 (aferències)	 i	 el	 pensament/idees	 (ment)	 formen	 un	
continu.	 [Per	 Descartes,	 les	 sensacions	 enganyen;	 només	 si	 són	 clares	 i	
distintives,	 per	 la	 raó	 intuïtiva,	 són	 veritat.	 Kant	 estarà	 a	 les	 antípodes	 de	
Leibniz:	tesis	de	discontinuïtat	entre	sensacions	i	intel·lecte].	

Es	 tracta	 d’un	 continu	 entre	 la	 realitat	 allà-a-fora	 (sensacions)	 i	 la	 forma	
d’entendre-la	 aquí-a-dins,	 essent	 aquesta	 darrera	 la	 que	 dóna	 forma	 a	 la	
primera.	
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Aquesta	 continuïtat	 és	 la	 que	 fa/faria	 possible	 una	 ciència	 universal.	 El	 càlcul	
infinitesimal	 és,	 per	 Leibniz,	 “la	 ciència”:	 el	 millor	 mètode	 per	 expressar	
matemàticament	el	principi	de	continuïtat.	(cf.	amb	els	objectius	i	realitzacions	
del	Cercle	de	Viena	(s.XX)).		

	

1.3. Principi	de	plenitud	

L’Univers/Cosmos	 és	 ple	 de	 tot	 el	 que	 és	 possible/existeix	 (el	 que	 existeix,	
existeix	perquè	és	possible).	El	“món”	en	el	que	existim	és	un	món	en	el	què,	en	
relació	als	límits	que	li	són	posats,	es	realitza	el	màxim	nombre	de	possibilitats	
[per	exemple:	donat	que	estem	del	Sol	a	la	distància	de	l’aigua	líquida,	la	vida	–
tal	com	s’ha	donat-	és	possible].		

És	 a	 dir:	 tenim	 “el	 millor	 dels	 mons	 possibles”	 (donades	 les	
circumstàncies/contingències).	 En	paraules	de	 Leibniz:	donat	que	“el	món”	és	
un	 i	 que	 Déu	 ha	 tingut	 que	 escollir-lo	 (fer-lo)	 entre	 la	 infinitud	 de	 mons	
possibles	 i	donat	que	la	saviesa	de	Déu	és	completa,	només	pot	haver	escollit	
(Déu)	el	millor	dels	mons	possibles.	

Si	 en	 “el	millor	 dels	mons	 possibles”	 hi	 ha	mal	 (físic)	 i	 “pecat”	 (error	 o	 “mal	
metafísic”)	és	perquè	“el	mal”	i	“el	pecat”	són	necessaris.	Però	¿perquè?.	Molt	
fàcil:	no	tenia	Déu	altra	elecció	possible,	doncs	de	no	haver-hi	ni	mal	ni	pecat	
“les	criatures	serien	déus”!	Per	altra	part	“el	mal	és	un	element	necessari	per	
l’harmonia	de	l’univers”.	

[Tot	 l’Univers	 està	 en	 cada	 substància	 singular,	 encara	 que	 cada	 substància	
singular	no	és	tot	l’Univers]8.	

1.4. Principi	de	perfecció	

Tot	el	que	Déu	fa	és	la	perfecció	(l’ordre	més	perfecte).	

¿Perquè	nosaltres,	que	ens	ha	fet	Déu,	no	som	perfectes?	Déu	ens	ha	fet	amb	
una	“perfecció	limitada”.	

1.5. Principi	d’identitat	(principi	ontològic)	

Complementari	 del	 principi	 d’indiscernibilitat:	 hi	 ha	 identitat	 perquè	 hi	 ha	
diversitat.		

“El	ser	és	 intrínsecament	singular”	 (individual).	 [Cada	u	és	cada	u	 (i	es	sap	 les	
seves	coses)].	“És	inconcebible	un	ser	que	no	sigui	individual”.		

                                                
8	Cfr.	“Tot	l’animal	està	en	l’humà,	però	no	tot	l’humà	és	l’animal”	(antic	proverbi	xinés,	recuperat	com	
màxima	etològica.	
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És,	precisament,	al	ser-únic-de-cada-ser	que	Leibniz	l’anomena	mònada.	

1.6. Principi	d’indiscernibilitat	(principi	ontològic	o	de	la	diversitat	de	les	coses)9.	

No	hi	ha	dues	mònades	(individus)	iguals	(igual	com	“no	hi	ha	dues	fulles	iguals	
pels	 jardins	 de	 Herrenhäuser”)10.	 No	 hi	 ha	 en	 la	 natura	 dos	 éssers	 (reals-
absoluts)	que	siguin	indistingibles,	doncs,	si	fossin	distingibles,	Déu	o	la	Natura	
podria	 fer-hi	 diferències	 (tractar-lo	millor	 a	 l’un	 que	 a	 l’altre.	 Tot	 i	 això	 (que	
seria	contingut	d’un	principi,	no	formulat	per	Leibniz,	de	“justícia	distributiva”),	
és	 necessari	 que	Déu	 (o	 la	Natura)	 els	 pugui	 individualitzar,	 que	hi	 hagi	 “una	
diferència”/distinció	que	“ha	de	ser	interna”	i	no	externa,	distingible-en-si.	

Queda	exclosa	la	possibilitat	de	que	en	“el	món”	hi	hagi	dues	coses	idèntiques	o	
absolutament	iguals	(qüestió	de	principi).	“Cada	individu	és	una	espècie”.	

[Sembla	que	Leibniz	vol	dir	que	el	ser	(de	cada	cosa)	i	l’ésser	(de	cada	persona)	
són	diversos/diferents	del	ser	dels	altres	objectes	i	de	l’ésser	de	cada	individu.	
En	 definitiva	 que,	 malgrat	 les	 aparences	 exteriors,	 cada	 cosa	 és	 cada	 cosa	
(malgrat	estar	produïdes	en	sèrie	o	 fotocopiades)	 i	 cada	u	es	cada	u	 (malgrat	
siguin	bessons	homozigòtics	o	replicants	o	clonats,	com	l’ovella	Dolly)].	

1.7. Principi	de	compossibilitat	(o	de	compatibilitat)	

Entre	 dues	 o	més	 	 “possibilitat	 possibles”,	 Déu	 tria/escull	 la	millor,	 la	 que	 és	
“més	rica”.	

1.8. Principi	d’incomunicabilitat	

“Les	mònades	no	tenen	finestres”.	Les	substàncies	no	actuen	les	unes	sobre	les	
altres.	 Tot	 el	 que	 li	 esdevé	 és	 una	 conseqüència	 de	 la	 seva	 “idea	 o	 noció	
completa”.	

Per	 altra	 part,	 a	 una	mònada	 no	 li	 fa	 cap	 falta	 comunicar-se	 amb	 les	 altres,	
doncs	cada	mònada	és	un	“mirall	vivent	perpetu	de	l’univers”	11;	cada	mònada	
expressa,	 a	 la	 seva	manera	 (el	 seu	punt	 de	 vista),	 la	 totalitat	 de	 les	 coses	 de	
l’univers/Cosmos.		

Tot	 i	aquesta	 incomunicabilitat	 i	autonomia,	totes	 les	mònades,	per	gràcia	del	
principi	 d’harmonia	 preestablerta,	 per	 Déu,	 mai	 entren	 en	 conflicte	 entre	 si.	
Ergo:	 no	 es	 comuniquen	 perquè	 no	 els	 hi	 fa	 cap	 falta,	 ja	 que	 estan	
perfectament	harmonitzades.		

                                                
9	Monadologia,	9.	
10	Joc	leibnizià	practicat	per	la	princesa	Sofia	de	Hannover	i	els	seus	nobles	companys.		
11	Monadologia,	56,	57.	
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[La	irrealitat	de	Leibniz,	com	en	tot	el	platonisme,	neix	d’un	principi	o	anhel:	que	el	món	
tingui	un	 sentit	acabat,	 lògic	 i	 necessari.	 L’infantilisme	d’aquest	desig,	pura	projecció	
d’una	 inseguretat	 interna,	o	por	de	 ser-en-el-món	 tal	 com	és,	 provoca	 il·lusions,	 com	
per	 exemple,	 que	 el	món	 és	 harmònic,	 ple,	 perfecte,	 identitari,	 acabat	 en	 cada	 cosa	
(tota	mònada	 és	 l’univers	 en	 ella	mateixa),	 i	 el	millor	món	 possible,	 car	 Déu	 elegeix	
sempre	 la	millor	opció.	 La	mirada	antropomòrfica	que	descriu	el	món	a	 imatge	seva,	
però	 falsejant-lo	 des	 de	 la	 idea	 de	 la	 perfecció	 acabada,	 aprofundeix	 en	 aquest	
infantilisme.	Dir	el	món	com	el	diu	Leibniz,	és	allò	que	diu	Macedonio	Fernández,	que	
podia	haver	dit	patapoff,	i	hagués	dit	el	mateix:	no	res.	Encara	està	verda	la	civilització	
(tot	i	que	a	la	mateixa	època	ja	hi	havia	brots)	per	treure	el	cap	per	la	finestra	i	veure	
l’abisme.]	(JMa	U]	

	

2. Principis	conceptuals	(gnoseològics)	

2.1. Principi	de	no	contradicció	

Versió	ampliada,	“racionalitzada”,	del	principi	d’identitat.	

La	 veritat	 d’un	 judici	 o	 raonament	 depèn	 de	 l’estructura	 consistent	
d’aquest	judici	o	raonament	(logicisme/formalisme).		

Les	 “veritats	 de	 raó”	 (res	 d’intencions)	 estan	 garantides	 pels	 principis	
d’identitat	 i	no	contradicció,	que	ens	permeten	copsar	“una	característica	
universal”	o	de	totalitat	del	sistema	(absolut).	

2.2. Principi	de	raó	suficient	

“Res	és	(s’esdevé	en	la	realitat)	sense	que	hi	hagi	una	raó	perquè	sigui	així”	
(tenir	una	raó	suficient	perquè	s’esdevingui).	

En	conseqüència,	si	obtinc	la	raó	de	ser	d’una	cosa/fet,	aquesta	raó	passa	a	
ser	una	veritat	de	raó.	[Una	veritat	de	raó	ha	de	ser	una	raó	de	veritat].	

La	raó	suficient	fa	que	Déu	triï	uns	mons		possibles,	més	bé	que	uns	altres,		
per		realitzar-ho	tot,	seguint	un	criteri	de	conveniència	o	grau	de	perfecció	
que	 posseeixen	 els	 diferents	 mons	 possibles.	 És	 a	 dir:	 de	 tot	 el	 número	
infinit	de	mons	possibles,	Déu	ha	escollit	el	“millor”:	el	“més	ple”,	el	“més	
perfecte”	i	“el	més	real”	(!)12.	

	

                                                
12	 Entre	milions	 d’exemples	 possibles,	 la	 síntesi	 de	 vitamina	 B12	 o	 l’estructura	 del	 12é	 parell	 cranial	
posen	en	qüestió	la	competència	de	creador.	
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Sobre	 el	 determinisme	 (conseqüència	 del	 principi	 de	 raó	 suficient	 que	 esdevé	
necessària	o	del	principi	a	la	llei)	

¿Determinisme	absolut?	¿Tot	està	predeterminat?	

1. Sí,	 si	 no	 hi	 ha	 cap	 “causa	 externa”	 que	 actuï	 sobre	 res	 i	 tot	 està	 (previst)	 en	
l’Enteniment	 infinit	 (Déu)	 [V.	Pangloos	 i	el	 terratrèmol/ma	remot	de	Lisboa,	a	
Càndid	de	Voltaire).	

2. Sí,	 si	 llevat	 de	 Déu	 no	 hi	 ha	 cap	 objecte	 exterior,	 si	 no	 passa	 res	 que	 Déu	
(Enteniment	infinit)	no	vulgui	i	no	ha	volgut	que	passés	des	de	sempre.		

3. Ergo,	com	que	passarà	el	que	ha	de	passar,	facis	el	que	facis,	“que	passi	el	que	
Déu	 vulgui”,	 “si	 Déu	 ho	 vol”,	 “facis	 la	 seva	 voluntat”,	 “gràcies	 a	 Déu”,	 ...	
Fatalisme	i	resignació	absolutes	(seria	impossible	que	fos	d’una	altra	manera):		

	

Sobre	els	determinants	d’epocalitat	i	localitat	en	Leibniz	(determinacions	de	lloc	i	de	
temps)	

El	fet	de	ser	en	un	lloc	i	no	en	un	altre	no	constitueix	una	contingència	extrínseca	a	una	
mònada;	 és	 un	 element	 constituent	 (intrínsec)	 de	 la	 seva	 essència,	 doncs	 per	 la	
facticitat	 de	 ser	 precisament	 i	 concretament	 i	 únicament	 en	 aquest	 lloc	 (i	 no	 en	 un	
altre)	“´és	l’ésser	que	és”	(d’estar	en	un	altre	lloc,	seria	un	altre	ésser).	

Lloc	i	temps	són	dos	predicats	de	l’individu	que	li	són	essencials13.			

Cap	idea	no	existeix	aïllada	d’un	context	que	en	determina	el	sentit.	A	cada	localitat	li	
correspon	 una	 harmonia	 de	 les	 idees	 o	 conspiració	 harmonitzadora	 (súmpnoia	
pánta)14.			

	

Discutible	balanç	final	de	Leibniz	

Si	hagués	dedicat	el	seu	esforç	intel·lectual/mental	(enorme)	a	les	matemàtiques	i	a	la	
física	(càlcul	infinitesimal		i	principi	de	conservació	de	l’energia),	avui	seria,	igualment	i	
diferentment,	 gloriosament	 ignorat.	 Però,	 com	 que	 a	 més	 a	 més	 d’aquest	 dos	
prodigiosos	 invents/descobriments	 (sota	sospita	de	plagi)	 també	fou	el	pare	 inventor	
de	 la	monadologia,	 té	 la	 incerta	 glòria	 de	 ser	 considerat	 un	 filòsof	 de	 capçalera	 de	
capítol,	apartat	metafísica	(insalubre	i	indigerible),	de	la	Història	de	la	Filosofia.	

                                                
13	Carta	IX	a	Arnauld.	
14	Fórmula	hipocràtica:	tot	conspira,	respiració	comuna	(de	les	idees),	…	
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Quan	a	la	seva	filosofia	(metafísica	i	ontologia)	cal	concloure	que	fou	(malgrat	les	seves	
expresses	protestes)	cartesià	i	(confessadament)	platonista.		

I	per	reblar	tot	plegat,	ni	que	fos	una	sola	vegada,	es	declarà	–encara-	cristològic15.	

	

Conclusions	provisionals	i	molt	globals	sobre	Leibniz	

Leibniz:	tota	una	existència	d’aristotelista	per	caure	finalment	en	mans	de	Plató,	el		seu	
Prat	 de	 la	 Veritat,	 el	 tediós	 viatge	 de	 les	 ànimes	 i	 l’inefable	 innatisme	 o	 com	 un	
alemany	protestant	coincideix	amb	el	catòlic	Descartes.	

Descartades	 les	 mònades	 com	 una	 aportació	 filosòfica,	 de	 Leibniz	 pot	 retenir-se	 la	
pregunta	prínceps	de	la	metafísica:	

“¿Perquè	hi	ha	coses	i	no,	millor,	no-res?”	

Amb	aquesta	pregunta	s’aturà,	momentàniament,	donant	voltes	sobre	la	natura,	el	ser	
del	ser,...	i	es	plantejà	la	qüestió	inèdita	de	si	no	seria	més	lògic	que	no	hi	hagués	res	
de	res,	donat	que	el	no	res	és	(!)	molt	més	simple	que	qualsevol	cosa	que	és.	

Costa	de	 creure	 (i	 quasi	 fa	 riure),	però	 se	 l’han	pres	 (els	historiadors	de	 la	 filosofia	 i	
alguns	filòsofs)16	seriosament	(a	Leibniz).		

	

Leibniz	 al	 bell	 mig	 de	 la	 galeria	 d’idealistes/metafísics	 desfermats	 (exercici	 de	
diagnòstic	diferencial	o	de	Plató	a	Hegel	passant	per	Leibniz)		

En	un	extrem,	Plató	(mentider);	al	bell	mig,	Leibniz	(delirant);	a	l’altre	extrem,	Hegel	(la	
folie	de	la	raonabilitat).	

	

Leibniz?		

1. Conné	pas	(ni	falta	que	fa).			

2. Ara	 que	 el	 conec,	 una	 mica-mica,	 potser,	 he	 d’admetre	 que	 era/soc	 (sense	
saber-ho)	leibnizià?	[De	cap	de	les	maneres]	(JMa	U].	

	

                                                
15	Discurs	de	metafísica,	 cap.	37	 (“Jesucrist	ha	descobert	als	homes	el	misteri	 i	 les	 lleis	admirables	del	
regne	dels	cels	i	grandesa	de	la	suprema	felicitat	que	Déu	prepara	als	que	l’estimen”	(o.c.	pp.	141-2).	
16	P.e.	els	senyors	Ortega	i	Gasset.	


