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L’excepció	SPINOZA	(1632-1677)		

J.	Jubert	Gruart	

	

David	de	Dinant	(c.	1165-1214-17),	precursor	de	Spinoza	

Obra:	Quaternuli,	declarada	herètica,	a	l’any	1210,		i		cremada.		

Contingut:	hi	ha	una	“substància”	o	matèria	primera	(	i	res	més).	En	conseqüència:	tot	
és	Déu	(“omnia	sunt	Deus	et	Deus	est	ommnia”).		

	

Baruj/Bento/Benedictus	Spinoza	(1632-1677),	l’exiliat	interior	

Noticia	biogràfica	de	Spinoza		

1632:	 Neix	 a	 Amsterdam.	 Família	 jueva	 	 d’origen	 castellà,	 perseguida	 i	 exiliada	 a	
Portugal	i	posteriorment	emigrada	a	Holanda	(Amsterdam).		

Educació	 tradicional	 jueva	 (Talmud,	 Càbala,	 filosofia	 hebraica	 medieval,	 ...)	
compaginada	 amb	 l’escolàstica	 cristiana,	 el	 platonisme	 renaixentista-humanista,	 les	
noves	ciències	i,	especialment,	en	el	coneixement	dels	escrits	de	Descartes.		

1656:	 acusat	 de	 blasfem	 (culpable	 d’impietat	 o	 menyspreu	 a	 la	 Llei	 de	 Moisès),	
excomunicat	(cherem)	i	expulsat	de	la	Sinagoga.	
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Es	trasllada	a	Rijnssburg,	on	estableix	relació	amb	els	col.legiants1,	però		mai	s’adhereix	
a	cap	confessió	o	corrent	religiosa.	

Es	guanya	la	vida	polint	lents	per	microscopis	i	telescopis.		

Es	trasllada	a	La	Haya.	Escriu	intensament.		

1677:	mort	als	44	anys	d’edat,	amb	la	sola	fortuna	de	40	llibres.	

	

Obres	de	Spinoza	

Obres	publicades	en	vida	de	l’autor:		

• Principis	de	la	filosofia	de	Descartes.	Pensaments	metafísics	(1663)	
• Tractat	teològic-polític	(1670)	[T.T.P.]	

Publicacions	pòstumes	(es	cita	la	data	de	redacció):	

• Tractat	breu	(1660)	[C.T.]	
• Tractat	de	la	reforma	de	l'enteniment	(	1661)	
• Ètica	demostrada	segons	l'ordre	geomètric	(1661-1675)	[E.)	
• Tractat	polític	(1675-1677)	[T.P.]	
• Correspondència	(1661-1676)	[C.]	
• Spinoza,	Edición	de	Manuel	E.	Vázquez	García,	Península,	Barna.,	1986,	253	p.	

(Una	excel·lent	antologia	de	textos	d’	Spinoza,	sistematitzats	per	temàtiques).	

Algunes	obres	(de	lectura	no	fàcil)	sobre	les	obres	de	Spinoza	(que	poden	facilitar	la	
difícil	lectura	de	les	obres	de	Spinoza)	

• Robert	Misrahi,	Spinoza,	Edaf,	Madrid,	1975	(1964),	307	p.		
• Antonio	Damasio,	En	busca	de	Spinoza.	Neurobiologia	de	la	emoción	y	los	

sentimientos,	Crítica,	Barna.,	2009	(2003),	334	p.		
• Alain,	Spinoza,	Gallimard,	París,	1986	(1949),	183	p.		
• Gabriel	Albiac,	La	sinagoga	vacía.	Un	estudio	de	las	Fuentes	marranas	del	

espinosismo,	Hiperión,	Madrid,	1987,	567	p.		
• Juan	Arnau,	El	cristal	Spinoza,	Pre-textos,	Valencia,	2012,	284	p.		
• Juan	Arnau,	Manual	de	filosofia	portàtil,	Atalanta,	Vilaür	(Girona),	2014,	pp.	

295-316.		

	

																																																													
1	(Grup	integrat	per	arminians	i	anabaptistes.	Els	arminians	eren	seguidors	de	Jacobus	Arminius	(1560-
1609),	teòleg	protestant	impugnador	del	dogma	calvinista	de	la	doble	predestinació.	Els	anabaptistes	o	
germans	suïssos,	neguen	tot	valor	al	bateig	rebut	durant	la	infància.		
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Mètode	Spinoza	

Inversió	de	la	dialèctica,	inversió	de	tots	els	valors	tradicionals2.	

Mètode	reflexiu	(more	geometria).	

Llegir	d’una	manera	totalment	nova	(criticisme)	la	Bíblia	i	els	escrits	dels	filòsofs),	per	
tal	 de	 distingir/separar	 l’enteniment	 de	 la	 imaginació,	 la	 raó	 de	 la	 fe,	 el	 clar	 del	
fictici/fosc.		

	

Objectius	de	Spinoza		

1. Reformar	l’enteniment	i	adquirir	consciència	de	si	(pensar	contra	“les	
filosofies”).	

2. Lluitar	contra	“les	supersticions”:	contra	les	religions,	les	esglésies,	el	
dogmatisme	religiós,	“els	deliris	religiosos”,	...	

3. Lluitar	contra	“la	dependència	i	la	coerció”3.	
4. Aconseguir	la	llibertat	política	(contra	la	tirania	social,	contra	la	monarquia	i	

la	oligarquia,	defensa	de	la	democràcia).		
5. Resoldre	“com	he	de	comportar-me”	(el	problema	de		l’ètica).	
6. Accedir	a	la	joia/alegria/felicitat	individual	i	social.		

	

La	dificultat	de	llegir	Spinoza,	concentrada	en	la	lectura	de	Ètica	

Llegir	Spinoza,	per	entendre	Spinoza,	consistirà	en	aquest	Apunt,	bàsicament,	en	llegir	
la	seva	Ètica,	el	títol	complet	de	la	qual	és	Ètica	demostrada	segons	l’ordre	geomètric.		
¿Què	 té	 a	 veure	 la	 geometria	 amb	 l’ètica?	 Es	 tracta	 del	mètode:	 treure	 conclusions	
lògiques	a	partir	de	formulacions	o	premisses	explícites,	concretes.	Si	les	premisses	són	
certes,	les	conclusions	argumentades	de	manera	rigorosa	i	detallada,		també	ho	han	de	
ser.		

En	 definitiva,	 partint	 de	 la	 premissa	 bàsica	 que	 tot	 està	 organitzat	 segons	 un	 ordre	
racional	 (tal	 com	 ho	 està	 la	 geometria),	 per	 mitjà	 de	 la	 raó	 es	 pot	 arribar	 al	
coneixement	 (epistemologia)	 dels	 temes	 posats	 a	 examen,	 el	 conjunt	 dels	 quals	
constitueixen	un		sistema		filosòfic	complet:		

• Déu	(part	primera),		
• la	natura	i	l’origen	de	l’ànima	(part	2ª),	
• l’origen	i	natura	dels	afectes	(part	3ª),		

																																																													
2	Precursor	de	Nietzsche.		
3	Hegel	en	dirà	“l’alienació”.		
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• la	servitud	humana	o		la	natura	dels	afectes	(part4ª)	
• i,	finalment,	el	poder	de	l’enteniment	o	la	llibertat	humana	(part	5ª).	

Tot	això	concretat	en	diferents	proposicions		exposades	en		379	atapeïdes	pàgines	(de	
l’edició	de	butxaca)	i	de	lectura	enrevessada.		

[Cal	agrair	Spinoza	que	vulgui	fer	net,	sobretot	enmig	de	 l’enfarfec	dels	seus	coetanis	
entre	 un	 inicial	 racionalisme	 i	 un	 sostingut	 teisme	 que	 provoca	 acudits	 filosòfics	 de	
primer	 ordre.	 Ara	 bé,	 aquest	 entrar	 des	 de	 la	 raó,	 que	 després	 trobarem	 en	 els	
il·lustrats,	forma	part	d’una	ingenuïtat	de	fet,	no	pas	recriminable,	sinó	de	l’època,	que	
Spinoza	 pren	 fortament,	 i	 fins	 i	 tot	 formalment,	 perquè	 la	 seva	 Ètica	 treballa	 sobre	
proposicions,	a	efectes	de	les	quals	una	de	vertadera	porta	a	una	altra	igualment	certa,	
per	la	qual	cosa	pretén	avançar	rigorosament,	i	en	això	crea	un	model	que	recorda	de	
molt	al	del	positivisme	del	Segle	XX.	 	Per	altre	banda,	centrar-se	en	la	raó	ajuda	a	no	
descentrar-se	 tant	 com	 Descartes	 o	 Leibnitz,	 i	 començar	 a	 entrar	 en	 categories	
purament	 racionals	 de	 demostració	 de	 l’existent.	 Encara	 treballa,	 però,	 amb	 la	 idea	
d’un	arjè	o	principi,	que,	però,	nomenarà	“substància”,	que	podem	entendre	que	ja	és	
només	 el	 nom	 del	 ser	 de	 les	 coses	 en	 existència,	 ja	 que,	 diu,	 tot	 és	 substància.	
Evidentment.	 I	que	és	característica	d’ella	 l’existir.	 I	 tant!.	Si	no,	on	seriem?	O	millor,	
dit,	no	seríem.	El	ser	es	defineix	perquè	és,	tal	com	jJa	ho	va	dir	Parmènides.4]	(JMª	U)		

	

Glossari	Spinoza	(per	tal	com	algunes	paraules	tradicionals	tenen	un	significat	nou)	

Afectes:	 Formes	 (o	 modus)	 com	 la	 Substància	 infinita	 s’expressa	 	 en	 el	 cos,	 el	
constitueix	i	li	dona	forma,	be	sigui	en	“obres”	(conductes,	acció)	o	en	idees	(passió).5	
Aquests	 afectes	 poden	 ser	 “contraris”	 (dolents)	 o	 conduents	 a	 un	 benefici	 “futur,	
present	i	preterit”.6	

Ànima:	“Idea	del	cos”.		

Beatitud:	Alegria	junt	amb	llibertat.	Joia	de	ser.	Bé	suprem.		

Conatus:	Principi	dinàmic	(força	o	desig)		immanent	que,	subjacent	a	tots	els	afectes	i	a	
les	formes	de	vida,	s’esforça	per	preservar	en	el	ser	modus	de	ser	de	les	coses	finites.		

Consciència:	 “Consciència	 és,	 en	 primer	 lloc,	 consciència	 del	 cos”	 (del	 cos	 de	 cada	
consciència	particular).		

Cos:	“Cosa	singular,	existent	en	acte”.		

																																																													
4	Bertrand	Russell	afirma	que	la	metafísica	d’Spinoza	és	del	tipus	de	la	de		Parmènides,	i	que	arribà	a	un	
panteisme	complet,	a	Història	social	de	la	filosofia,	III,	Ed.	62,	BCN	1996,	p.100	
5	Ética,	III,	Def.	3.		
6	Id.	IV,	Def.	6.		
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Cosa:	Realitat	material	singular	(que	en	ser	percebuda	passa	a	ser	un	correlat	necessari	
del	pensament).		

Determinisme:	Llei	fonamental	de	la	natura.		

Esperit:	 Consciència	 confusa	 de	 l’existència	 d’un	 cos	 i	 les	 modificacions	 que	
experimenta	(“res	pot	esdevenir	al	cos	que	no	sigui	percebut	per	l’esperit).		“Totalitat	
que	no	percep	espontàniament	tots	els	seus	elements	constituents”.	Modalitat	(com	la	
matèria)	de	determinació	infinita	de	la	realitat.	

Existir:	obrar	(actuar)	ara.		

Idea:	acte	de	pensar	(pensament	de	quelcom).	

Immanent:	força	o	acció	que	produeix	efecte	sobre	ella	mateixa.		

Matèria:	Una	de	les	determinacions	infinites	de	la	realitat.		

Modus:	 Afeccions	 de	 la	 Substància	 única,	 que	 no	 existeixen	 en-si-mateixos;	 són	
temporals,	ocasionals	(contingents),	temporals	(no	eterns).			

Llibertat:	“Absència	de	coerció	exterior	a	si”.	

Pensament:	 “El	 pensament	 té	 per	 essència	 el	 ser-ho	 d’un	 cos	 material”.	 Tot	
pensament	és	pensament	d’una	cosa.		

Ser:	existir	en	acte.	

Substància:	“allò”	Real.	Únic	existent	(“Tot	el	que	és,	és	substància”).	No	està	formada	
de	parts	(indivisible,	infinita,	eterna).	

Transcendent:	Força	o	acció	que	produeix	efecte	fora	d’ella	mateixa.			

Virtut:	Estil	d’existència	racional	i	perfecte	de	l’humà	lliure	

	

Sistema	filosòfic	de	Spinoza	

Déu	

Nom	que	 s’ha	donat	a	 la	 “Substància	única”,	 lliure	 (no	pre-determinada	per	 causes),	
amb	 infinits	 atributs	 i	modus	 (natura,	 humà,	 ...)	 que	 expressen	 cada	 una	 la	mateixa	
“essència	eterna”,	immanent	(produeix	efecte	sobre	ell	mateix)	i	no	transcendent	(no	
produeix	 efectes	 fora	 d’ell),	 realitat	 primera	 i	 última,	 existent	 en-si	 i	 per-a-si,	
indivisible,	eterna,	infinita,	prodigi,	inobjectable,	...	

Realitat	última	i	primera	(el	Real	i	la	realitat	són	el	mateix).	Substància	única.		
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Si	 Déu	 és	 infinit	 i	 és	 la	 totalitat,	 no	 pot	 haver-hi	 res	 que	 no	 sigui	 Déu.	 “Natura	
naturans”	(diguem-ne	Déu,	de	moment).		

Tot	(natura,	humà,..)	és	Déu.	Panteisme?.	Spinoza	és		monista:	només	hi	ha	(només	pot	
haver-hi)	 una	 Substància.	Que	 a	 aquesta	 Substància	 única	 Spinoza	 	 li	 doni	 el	 nom	o	
etiqueta	de	Déu	és	una	exigència	de	l’època.	“Déu		o	la	Naturalesa”,	escriu	Spinoza,	en	
el	sentit	de	que	tota	la	natura	és	Déu,	però	Déu	no	és	només	la	natura.	

[El	panteisme	 fou	perseguit	 i	 foragitat	per	 l’Església	des	de	sempre.	 Identificar	a	Déu	
amb	 la	Natura,	era	arruïnar	el	negoci	 laboriosament	 	 construït.	Però	en	aquest	 segle	
XVII,	i	fent	anar	la	raó,	com	fa	Spinoza,	la	conclusió	és	òbvia,	ja	que	si	Déu	ho	ha	creat	
tot,	i	tot	és	Déu,	i	tot	és	Natura,	car	no	sabem	d’altra	cosa	que	no		sigui	Natura,	llavors	
són	el	mateix,	car	Déu	està	en	tot,	i	tot	és	Natura.		

El	pensament	nominalista	del	segle	XIV	es	passa	tota	l’estona	vorejant	el	tema,	i	havent	
de	 rectificar	 sovint,	 perquè	 el	 panteisme	 és	 tabú.	 També	 Spinoza,	 que	 no	 publicà	 en	
vida	 la	 seva	 Ètica,	 no	 	 ho	 dissimula,	 però	 només	 cal	 llegir	 atentament	 les	 quatre	
primeres	pàgines	d’aquest	llibre	per	adonar-se	de	com	és	de	prim	el	fil	que	identifica		la	
seva	idea	de	Déu	i	la	Natura.]	(JMª	U]	

	

Cosmos/Natura	

El	cosmos	(amb	totes	les	seves	criatures)	“és	necessàriament	el	que	és”,	el	que	ha	de	
ser,	l’únic	possible:	modus	de	la	Substància	única	i	eterna,	desplegament	necessari	de	
la	Substància.	El	món	és	Déu,	Déu	és	el	món,	tot	és	Déu,	Déu	és	tot.				

La	natura/cosmos/matèria,	és	a	dir;	l’extensió,		són	modus	o	atributs	de	Déu	(igual	que	
l’humà	i	el	pensament).		

[Déu	no	juga	a	daus	amb	l’Univers;	l’Univers	és	una	partida	única].	

“Darrera	del	món	visible	no	hi	res”.		El	Real	és	tot	el	que	és	realitat,	fora	d’ell	no	hi	ha	
cap	ser,	no	hi	ha	res.	7	Si	“quod	natura	no	dat”,	res	és	possible.		

El	Real	és	realitat	des	de	sempre	(la	Substància	és	eterna,	a	més	d’infinita).	[En	aquest	
sentit,	 si	 d’acord	 amb	 Heidegger8	 la	 filosofia	 es	 una	 interrogació	 sobre	 l’arjé	 (el	
principi,	 l’inici),	 Spinoza	 no	 és	 filòsof	 (no	 fa	 filosofia)	 o	 és	 filosòficament	 breu	 (i	
contundent):	“del	no-res	no	pot	procedir-ne	res”.	Dóna	per	fet	que	hi	ha	i	que	el	que	hi	
ha	és,	abans,	durant	i	sempre.	L’arjé	és	Substància.		

																																																													
7	Ètica,	I,	8.	Tractat	de	la	reforma	de	l’enteniment,	paràgrafs	75	i	76.	
8	Martin	Heidegger,	Nietzsche	I,	Destino,	Barna,	2000	(1961),	p.	451.		
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Mentre	per	Parmènides	 l’univers	 i	 els	 éssers	 són	pura	 il·lusió,	 per	 Spinoza	 són	bruta	
realitat.		

[La	idea	de	la	“necessitat”	de	l’univers	o	de	l’existència	o	de	l’ordre	del	existent,	o	de	la	
relació	necessària	de	Déu	amb	les	coses,	i	les	coses	amb	Déu,	és,	sembla,	ser	una	de	les	
que	 tardarà	 més	 a	 caure,	 tant	 o	 més	 que	 la	 de	 Déu.	 La	 possible	 no-explicació	 de	
l’existent	no	se	li	acut	a	gairebé	ningú,	fins	i	tot	durant	el	segle	XIX.	

Ara	bé,	Spinoza	s’aproxima	a	una	altra	visió,	aquella	que	diu	que	hi	ha	el	què	hi	ha	(una	
substància	 única	 eterna),	 i	 que	 el	 Real	 hi	 és	 des	 de	 sempre,	 perquè	 ser	 és	 això,	 i	 no	
sabem	 pas	 què	 pugui	 ser	 una	 altre	 cosa,	 o	 no-ser,	 com	 va	 dir,	 novament,	 el	 vell	
Parmènides.		

Spinoza	s’avança	clarament	respecte	als	seus	contemporanis.]	(JMª	U)	

	

Humà	

Modus	o	atribut	finit	de	la	Substància	única	infinita	(dita	“divina”),	que	“està	en	el	món	
tal	com	el	món	està	en	nosaltres”.		

L’humà	no	és	“part”	de	la	Substància	única,	indivisible,	sinó	que	coexisteix	amb	ella.		

Cos	i	ment	són	una	única	substància	(monisme),	formant	part	de	la	substància	Natura,	
que	pel	seu	torn	és	una	amb	la	Substància	única	(déu).	[L’humà	no	és	“part”	de	Déu,	és	
“consubstancial”	 amb	 Déu	 –emprant	 terminologia	 i	 concepte	 propi	 de	 la	 teologia	
cristista-,	 coexistent].	 La	 ment	 i	 el	 cos	 són	 una	 única	 substància,	 són	 modus	 o	
manifestacions	d’una	Substància	única.	

Ser	 particular	 (singular),	 existent	 en	 acte,	modus	 singular	 pensant,	 contingent	 i	 amb	
consciència	confusa	o	clara.	Enunciats	del	que	es	deriva	que	la	condició	de	l’humà	és	
depenent	(determinada	per	les	lleis	fonamentals	de	la	natura),	limitada	(modus	finit	de	
Substància	infinita	o	eterna)	i	contingent	(existeix	i	podria	no	existir).			

Ser	 (humà)	 és	 ser	 ara,	 en	 cada	 època	 donada	 (el	 ser	 posat	 en	 una	 època	 i	 localitat	
donades);	aquesta	és	la	única	(i	contingent)	possibilitat	de	ser.		

Característica	 de	 l’humà	 és	 la	 seva	 competència	 (per	 limitada	 que	 pugui	 ser)	 per	
raonar.	Doncs	el	pensament,	com	tot,	és	un	modus	o	atribut	de	la	Substància	única.	I	
donat	que	hi	ha	una	estructura	lògica	en	tot	el	que	és	únicament	possible	de	ser,	donat	
que	res	s’esdevé	per	atzar9	i	que	tot	té	una	causa	i	un	principi,	la	raó	és	l’únic	mitjà	per	
conèixer	la	veritat,	per	comprendre	(i	“asombrarnos”	de)	l’univers	i	del	nostre	lloc	en	
ell.		

																																																													
9	“L’atzar	és	una	invenció	de	la	ignorància”.		
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La	 raó	humana	és	una	atribut	de	Déu	que,	 en	part,	 comparteix	 amb	els	humans.	 En	
conseqüència,	quan	un	humà	accedeix	per	mitjà	de	la	raó	a	un	coneixement,	té	accés	a	
la	Veritat	(no	hi	ha	possibilitat	d’error).		

[La	utilització	de	sofismes	no	demostrables	posant	a	Déu	pel	mig,	n’és	plena	la	filosofia.	
Ara,	quan	es	diu		que	la	raó	ens	porta	a	la	veritat	car	la	compartim	amb	Déu,	no	acabes	
de	 saber	 ben	bé	 si	 s’hi	 posa	a	Déu	per	 dissimular,	 perquè	 Spinoza	 és	 un	 racionalista	
empedreït,	o	bé	creu	fermament	en	els	atributs	de	Déu,	un	dels	quals	és	 la	raó,	de	 la	
qual	 ens	 fa	 beneficiaris	 únics.	 Sigui	 el	 que	 sigui,	 l’accent	 en	 la	 raonabilitat	 pròpia	de	
l’humà,	segueix	la	corrent	que	ja	va	començar	amb	els	escolàstics	i	que	encara	segueix	
batallant	 per	 fonamentar	 la	 divinitat	 racionalment.	 Però	 tot	 sona	 més	 aviat	 a	 una	
descripció	del	què	hi	ha	adaptada	al	gust	de	 l’època,	o	 fruit	 senzillament	de	 l’època.	
Spinoza,	però,	 treu	una	capa	més,	desvestint-la,	de	 la	 idea	de	Déu.	 I	 en	posa	una	de	
ferma	 als	 humans,	 la	 raó.	 I	 tal	 com	hem	hagut	 de	 patir	 per	 Déu,	 després	 patirem	 a	
causa	de	la	raó.]	(JMª	U]	

La	epistemologia	(quin	coneixement	i	com	s’obté	el	coneixement),	és	la	tasca	principal		
d’Spinoza:	 el	 coneixement/enteniment	 (de	 l’humà)	 s’obté	 per	 la	 raó	 (“la	 sola	 raó	 és	
suficient”).	I	el	màxim	exponent	de	la	raó	(pensament	lògic)	és	la	geometria.		

En	afirmar	que	la	raó	(i	no	l’empirisme,	l’observació	i	l’experiència)	és	la	que	possibilita	
a	 l’humà	 l’accés	 al	 coneixement,	 no	 nega	 l’aportació	 de	 la	 ciència.	 Però	 Spinoza	 –
expert	 en	 geometria	 i	 en	 òptica-	 sosté	 que	 és	 la	 	 metafísica	 lògica	 la	 que	 és	
imprescindible	per	accedir	al	que	està	més	enllà	dels	sentits.		

Per	Spinoza	hi	ha,	raonadament,	tres	grans	categories	o	classes	de	coneixement:		

1. Coneixement	de	“primer	gènere”,	que	és	passiu	i	adquirit	per	l’experiència,	
...	 en	 definitiva	 un	 coneixement	 “fals”,	 “mutilat”,	 parcial,	 incomplet,	 un	
“coneixement	tou”	(feble),	imprecís.		

2. Coneixement	de		“segon	gènere”	(ordre	o	nivell),	“racional	per	les	causes”,	
rigorosament	deductiu.		

3. Coneixement	de	“tercer	gènere”	(superior),	intuïtiu	i	racional-rigorosament	
lògic	(more	geomètric),	que	ens	permet	tenir	accés	a	la	certesa		(“pensar	és	
raonar	i	afirmar”).		

“Saber	 és	 saber	 que	 es	 sap”.	 Saber	 és	 conèixer	 “la	 veritat”,	 tenir	 “idea	 de	 la	 Idea”,	
“coneixement	 del	 Coneixement”.	 “Qui	 té	 una	 idea	 vertadera,	 sap	 que	 té	 una	 idea	
vertadera	i	no	pot	dubtar	de	la	veritat	de	la	cosa”.10	

A	més	a	més,	en	l’humà,	hi	ha	la	imaginació;	oposada	al	l’enteniment	i	al	coneixement.	
La	 imaginació	 és	 un	 deliri	 (circular	 fora	 del	 solc),	 al·lucinar,	 és	 tenir	 idees	 falses,	

																																																													
10	Ètica,	Proposició		II,	43.		
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prendre	 el	 desig	 per	 la	 realitat	 i	 emetre	 narracions	 sense	 pensament	 lògic	 (flatus	
vocis),	 tenir	 un	 “llenguatge	 buit”.	 Talment	 delirant	 (exemple	 d’imaginació)	 és	 donar	
una	interpretació	finalista	de	la	natura	(teleologia);	això	és,	per	Spinoza,	“fer	delirar	a	
la	natura	i	als	déus	en	la	imaginació	dels	humans”.		

Aquest	“delirare”	és	la	causa	de	”la	triple	il·lusió”	dels	humans:		

1. Tenir	la	imatge	conceptual	de	que	l’humà,	ell	mateix,	és	forma	de	si	mateix,	
que	és	“l’emperador	d’un	univers	de	si	mateix”.		

2. Pensar	que	un	Déu	ha	creat	la	natura	i	que	l’ha	creada	al	servei	de	l’humà	
(“el	rei	del	món”).	

3. Creure	que	es	pot	saber	(arribar	a	saber)	de	què	va	la	cosa	(tot	plegat	d’on	
ve,	què	és	i	cap	on	va).	Confondre	certesa	amb	“la	Veritat”.	[És	a	dir:	manca	
d’ignorància].		

L’humà	però	no	només	és	un	cos-ment	amb	pensament	raonador	(modus	limitat	i	finit	
del	 pensar	 lògic	 de	 la	 Substància	 única),	 sinó	 que	 també	 està	 dotat	 del	 que	 avui	
denominem	 instint	 	 o	 conatus,	 	 “esforç	 per	 perseverar	 en	 el	 seu	 ser”11.	 Avançant-se	
absolutament	 a	 l’actual	 síntesi	 neurobiològica,	 neuropsicològica	 i	 etològica	
(sociobiologia),	Spinoza	 	descriu	com,	reactivament	(en	resposta	a	estímuls	exteriors)	
les	pautes	instintives	(obligades,	estereotipades	i	d’exhibició	a	l’instant	en	l’animal)	es	
transformen	 (filtren)	 en	 l’humà	 en	 emocions	 (respostes	 emotives)	 i	 aquestes	 en	
afectes,	 i	 com	 	 n’és	 de	 “inadequada”	 la	 traducció	 no	 filtrada	 de	 les	 emocions	 en	 la	
conducta.12		

L’ontologia	 d’Spinoza	 és	 concisa:	 soc	 un	 ésser	 contingent	 que	 pensa.	 El	 ser	 es	 dóna	
com	 món	 real	 i	 pensable.	 Som	 el	 nostre	 cos	 conscient	 (autoconscient);	 som	
“consciència	de	la	consciència	del	cos”;	som	“la	idea	de	la	idea	d’una	afecció”.		

Els	 infinits	 modus	 de	 ser	 humà	 (no	 som	 iguals)	 es	 poden	 classificar	 en	 dues	 grans	
categories:		

1. Els	que	participen	en	menor	grau	de	 l’essència	de	 la	Substància,	dominats	
per	l’odi	i	el	ressentiment.		

2. Els	 que	 s’adapten	 al	 modus	 de	 ser	 del	 Cosmos,	 dominats	 per	 l’amor	
intelectualis.				

	

	

																																																													
11	Ètica,	Proposició	VI	de	la	Part	tercera	(De	l’origen	i	la	natura	dels	afectes),	o.c.	p.	181.	
12	V.	Joaquim	Jubert	Gruart,	“Filogènesi	del	sistema	nerviós.	La	imatge	o	idea	de	l’home	construïda	per	
les	 neurociències”,	 a	Darwin	 i	Mendel	 avui,	 Estudi	 General,	 Girona,	 1983,	 pp.	 150-152.	 V.	 també:	 A.	
Damasio,	o.c.	i	E.O.	Wilson,	Sociobiologia.	La	nueva	síntesis,	Omega,	Barna.,	1980	(1975).	
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Ètica		

És	 precisament	 entorn	 d’aquesta	 descripció	 de	 la	 condició	 humana	 la	 que	 permet	 a	
Spinoza	argumentar	 la	seva	proposta	ètica	(o	com	“la	natura	de	la	realitat	determina	
com	hem	de	viure”13).			

Donat	que	no	som	lliures	(estem	pre-determinats),	 l’ètica	consisteix	en	 lliurar-nos	de	
l’esclavitud	de	 les	passions	 (instints	 i	 emocions	 	 internes),	en	aconseguir	autocontrol	
sobre	 les	 causes	 de	 les	 meves	 passions,	 en	 poder	 respondre	 no	 reactivament	 als	
estímuls	(factors	o	causes	externes)	per	mitjà	de	la	raó.		

Ètica	és	comportar-se	racionalment.			

No	 hi	 ha	 premi	 per	 comportar-se	 èticament.	 “El	 premi	 de	 la	 virtut	 és	 la	 virtut”	 i	 la	
felicitat	 que	 comporta.	 L’únic	 càstig	 del	 mal	 és	 la	 infelicitat,	 la	 solitud	 i	 el	 no	
enteniment.		

	Vet	aquí	l’Ètica	d’Spinoza.	

	

Estètica	

Una	cosa	de	la	natura		és	bella	perquè	és	necessàriament	bella,		en	ser	un	atribut	bell	
de	la	Substància.14	Adonar-se	de	“la	bellesa	de	les	coses”	determina	la	“inesquinçable	
alegria	d’existir”.		

	

Política	

En	el	Tractat	polític,	Spinoza	es	dedica	a	descriure	i	analitzar	críticament	els	diferents	
règims	polítics	 vigents,	 en	els	 quals	 “els	 homes	hi	 viuen	 sota	una	 legislació	general	 i	
constituint	una	sola	personalitat	espiritual...	on	cada	un	gaudirà	d’un	dret	tant	menor	
quan	que	el	conjunt	dels	altres	amb	relació	al	seu	tingui	major	poder”.15		

Distingeix:		

1. Teocràcia:	 quan	 la	 persona	 que	 té	 l’autoritat	 política	 (imperium)	 és	
col·locada	per	Déu	(per	“promesa	o	translació”).	Spinoza	l’exemplifica	amb	
el	cas	de	Moisès.		

2. Monarquia:	quan	l’autoritat	política	correspon	a	“una	sola	persona”	
3. Aristocràcia:	quan	aquest	poder	“es	redueix	a	un	grup	d’homes	escollits”.		

																																																													
13	Nigel	Wrburton,	La	caverna	de	Platón,	Crítica,	Barna.,	2002	(2001),	p.	80.		
14	V.	Wladyslaw	Tatarkiewicz,	Historia	de	seis	ideas,	Tecnos,	Madrid,	2015	(1975),	p.	174,	189,	335.		
15	T.P.,	II.	
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4. Democràcia:	 quan	 el	 poder	 per	 fer-se	 càrrec	 de	 “la	 cosa	 pública”	 (dictar	
lleis,	 interpretar-les	i	abolir-les,	fortificar	les	ciutats,	decretat	la	guerra	o	la	
pau)	ha	estat	“designada	per	consentiment	general”.		

Un	dels	objectius	d’Spinoza	(v.	supra)	fou	aconseguir	la	llibertat	política,			lluitar	contra	
la	tirania	social,	la	monarquia	i	la	oligarquia	i	defensar	la	democràcia.	A	tractar	el	tema	
hi	dedicà	no	 sols	el	Tractatus	 theologico-políticus	 (1670)16	 i	 el	pòstum	Tractat	polític	
(1677)	 sinó	 que	 també	 l’aborda	 dins	 del	 marc	 general	 de	 l’Ètica.	 Per	 Spinoza	 el	
problema	religiós	i	el	problema	polític	són	dos	aspectes	d’un		problema	únic:	es	tracta	
d’expulsar	el	temor	i	l’odi	i	de	reincorporar	la	raó	a	la	terra.17	

Segons	 Spinoza:	 	 “ningú	 està	 obligat,	 d’acord	 amb	 el	 dret	 natural,	 a	 viure	 segons	 el	
gust	d’un	altre”;	“el	Govern	democràtic	és	el	més	proper	a	l’estat	natural”,	mentre	que	
el	monàrquic	no	és	natural;	el	millor	Estat	és	aquell	en	el	que	els	humans	hi	viuen	“en	
mutu	acord”	i	en	el	que	“la	força	coincideixi	amb	el	dret	natural”.		

L’Estat	 que	 defensa	 Spinoza	 ha	 de	 garantir	 la	 justícia,	 la	 tolerància,	 la	 llibertat	 de	
pensament,	d’expressió	i	d’acció,	amb	separació	total	de	política	i	religió.	

Spinoza	considera	que	 la	democràcia	ve	“caracteritzada	per	un	 rigorós	absolutisme”.	
Absolutisme	democràtic	 en	el	 que	 “res	 impedeix	que	 s’apliquin	algunes	 restriccions”	
pel	 que	 fa	 al	 “dret	de	 votar	 en	 l’assemblea	 suprema”,	 tals	 com	 la	minoria	d’edat,	 la	
condició	d’estrangeria	i	d’esclavitud	i	també	la	de	ser	dona.	Sobre	aquesta	negació	del	
dret	de	vot	a	les	dones,	Spinoza	aporta	dues	raons:		

1. “La	 condició	 de	 les	 dones	 procedeix	 de	 la	 seva	 feblesa	 natural”.	 “És	 lícit	
afirmar,	sense	cap	dubte,	que	les	dones	no	gaudeixen	naturalment	d’un	dret	
igual	al	dels	homes	–insisteix-	ja	que	són	naturalment	inferiors”.	

2. Però	 també,	 i	 sobretot,	 perquè	 “les	 dones,	 al	 igual	 que	 els	 esclaus,	 estan	
sotmeses	al	poder	dels	seu	marits	i	amos”.	18	

	

Sentit	

Aconseguir	 la	 felicitat	 raonant	 (assabentar-se,	 accedint	 al	 coneixement	de	 tot	 plegat	
(Déu,	 Natura,	 Ètica,	 ...)	 (els	 “secrets”).	 Entendre	 “de	 que	 va”,	 aquest	 és	 el	 sentit	 de	
l’existir	(abans	de	deixar	d’existir).		

Podeu	 pensar	 en	 major	 sentit	 (i	 felicitat	 o	 joia),	 ens	 pregunta	 Spinoza,	 que	 la	 de	
descobrir	que	Déu	i	nosaltres	som	el	mateix?	

																																																													
16	Planeta,	Barna.,	1996.		
17	Jean	Touchard,	Historia	de	las	ideas	políticas,	Tecnos,	Madrid,	2013	(1961),	pp.	285-289.	
18	T.T.P.,	XVI.		



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

	

	
	

629	

“El	sentit	ens	ve	donat”;	ser	humà	lliure,	és	descobrir-ho.	Filosofar,	en	Spinoza,	és	un	
reconeixement,	una	demostració;	doncs	“allò	que	pertany	a	l’humà,	des	de	sempre,	és	
la	seva	essència”.		

Ser	és	 ser	en	una	època-lloc	donat	 i	 tasca	 (i	 sentit)	d’aquest	 ser	és	assabentar-se	de	
que	hi	ha	i,	si	ho	aconsegueix,	dir-ho	a	altres	(passar	el	relleu).	Aquest	és	“el	plaer	de	
l’amistat”.		

	

Conclusió	entorn	d’Spinoza	

L’spinozisme	 és	 un	 existencialisme,	 una	 ontologia	 pràctica	 destinada	 a	 la	 “cura”	
(psicoteràpia	 existencial):	 “ser	 humà	 lliure	 és	 saber	 el	 que	 les	 coses,	 	 i	 jo	 entre	 elles,	
són”.	 	Un	punt	 d’inflexió	 i,	 de	moment,	 culminant	 de	 l’autoconsciència	 de	 ser-en-el-
món.		

Amb	 Spinoza	 ja	 “no	 es	 transcendeix	 la	 instància	 donadora	 de	 sentit”.19	 Spinoza		
repensa	Déu.	De	fet	s’ha	produït	un	“cop	d’estat”:	no	només	s’ha	enderrocat	a	Crist20	
(per	part	de	Descartes,	Leibniz	 i	Berkeley)	sinó	que	Déu	ha	deixat	de	ser	el	Déu	de	la	
Bíblia	 (el	demiürg)	 i	 el	Déu	Pare	de	 la	 teologia	 cristiana	 (un	Déu	sense	Esperit	 Sant	 i	
sense	Fill),	per	passar	a	ser-ho	Tot	(Substància	única),	un	concepte	abstracte.	21	

[Spinoza	és	el	més	modern	dels	moderns,	perquè	sense	deixar	el	teisme,	configura	un	
pensar	 més	 rigorós,	 essencialista,	 tocant	 el	 Real	 de	 prop,	 sense	 grans	 desviacions	
imaginàries-	fins	i	tot	les	veu,	les	denúncia-.	En	aquest	sentit	no	és	un	sistematitzador,	
un	Leibniz,	sinó	un	vivencialista:	va	al	que	veu,	i	intenta	dir	el	què	hi	ha,	i	això	és	d’una	
modernitat	patent,	malgrat	el	mètode	a	l’Ètica	se’ns	presenti	sistematitzat.		

El	 fet	 que	 la	 raó	 esdevingui	 un	 estat	 d’autoconsciència,	 i	 la	 importància	 dels	 estats	
afectius	del	cos,	fa	que	el	seu	pensar	vingui	cap	a	nosaltres	amb	naturalitat.	Com	diu	
Heimsoeth22,	Spinoza	va	en	direcció	contrària	als	altres.	Potser,	doncs,	és	que	va	en	una	
millor,	més	interessant	direcció.	I	el	fet	que	no	fos	gaire	entès	i	prou	perseguit,	malgrat	
que	ell	sostingué	una	actitud	serena	fins	al	dia	de	 la	seva	mort,	 també	ens	parla	que	
devia	anar	en	la	bona	direcció.	En	qualsevol	cas,	la	Ètica	és	en	bona	part	aprofitable,	i	
no	molt	lluny	d’Epicur.	

																																																													
19	M.E.	Vázquez		Garca,	Spinoza,	Península,	Barna.,	1986,	p.	10.		
20	Que,	pel	seu	torn,	ja	havia	estat	enderrocat	per	la	Mare	de	Déu	(la	Verge	Maria)	durant	l’Edat	Mitja.	
21	“Alguien	(Spinoza)	construye	a	Dios	en	la	penumbra.	Un	hombre	engendra	a	Dios.	Es	un	judío	de	ojos	
tristes…”	(Jorge	Luis	Borges,	Baruch	Spinoza,	)		
22	Heimsoeth,	Heinz,	Los	seis	grandes	temas	de	la	metafísica	occidental,	Alianza	Editorial,	Madrid,	1990,	
pp.120	i	121.	El	nou	estatisme	de	Spinoza,	la	Substància,	més	la	relació	de	l’autoconsciència	amb	el	cos,	
adherida	al	cos,	fan	que	el	pensar	i	el	ser,	com	en	Parmènides,	es	tornin	a	aproximar.	Spinoza	torna	a	un	
realisme	bàsic,	que	el	fa	anar	al	revés	de	tots	els	seus	contemporanis.,	que	segueixen	platonitzant	amb	
la	idea,	i	escolastitzant,	amb	la	racionalitat	dins	el	teisme.	
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Podríem	 dir	 que	 ja	 no	 és	 un	 escolàstic,	 com	 Descartes	 o	 Leibnitz,	 i	 s’apropa	més	 al	
positivisme	 racionalista	 a	 través	 del	 seu	 estil	 Euclides,	 amb	 definicions,	 axiomes	 i	
teoremes,	on	tot	intenta	ser	demostrat.	Ara	bé,	la	premissa	bàsica,	de	què	tot	pot	ser	
demostrat,	és	excessiva.	Al	final,	en	Spinoza	trobem,	rere	el	seu	racionalisme,	un	estat	
místic	natural	amb	el	tot,	no	pas	religiós,	al	qual	ell	anomena	Déu,	sinó	intel·lectual,	de	
l’enteniment,	 quan	 aquest	 pensa	 en	 estat	 pur,	 que	 és	 com	 dir,	 i	 diu	 (V.15),	 que	 qui	
aprofundeix	més	 i	més	en	l’autoconsciència,	aprofundeix	en	 l’amor	a	Déu	i	que	Déu	li	
té.	La	simbiosis	consciència,	raó,	tot	 i	Déu,	conformen	ja	un	estat	en	què	només	falta	
treure	a	Déu,	per	passar	més	enllà	dels	moderns.]	(JMª	U)	

		

	


