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Immanuel KANT ( 1724-1804) 



“Codear fuera a Kant es lo primero en metafísica” (1930) 

Macedonio	Fernández	(1874-1952)	

“Es	 hasta	 poco	 serio	
refutar,	 tomar	 en	 serio	
muchos	 párrafos	 –que	
no	 p r opo s i c i one s -	
porque	 si	 la	 hubo	 son	
p o c a s	 o 	 n o 	 s e	
entienden-	de	Kant”	



KÖNIGSBERG (Prusia, s. XVIII) 



KALININGRAD (Öblast de), RUSIA 

Entre	POLONIA	i	LITUANIA	









Un Kant, dos Kant(s), tres Kant(s), ... 

•  1.	Etapa	dogmàtica		
•  2.	Etapa	cosmològica		
•  3.	Etapa	escèptica	
•  4.	Etapa	romàntica		
•  5.	Etapa	crítica	(1781-1790)	[55-71	a.]	



El darrer KANT 

• Crítica	de	la	raó	pura	(1781,	1783)	
• Crítica	de	la	raó	pràctica	(1788)	
• Crítica	del	judici	(1790):		

	 	 	 	-	Crítica	del	judici	estètic	
	 	 	 	-	Crítica	del	judici	teleològic	



688	p.	



LLEGIR KANT  

• Die	 Zeit	 ist	 kein	 empirischer	 Begriff,	 der	 irgend	 von	 einer	 Erfahrung	
abgezogen	 worden.	 Denn	 das	 Zugleichseyn	 oder	 Aufeinanderfolgen	
würde	 selbst	 nicht	 in	 die	 Wahrnehmung	 kommen,	 wenn	 die	
Vorstellung	der	Zeit	nicht	a	priori	zum	Grunde	 läge.	Nur	unter	deren	
Voraussetzung	 kann	 man	 sich	 vorstellen:	 daß	 einiges	 zu	 einer	 und	
derselben	Zeit	(zugleich)	oder	in	verschiedenen	Zeiten	(nach	einander)	
sei.	



LLEGIR KANT  

	
“La	 proposició	 apodíctica	 concep	 el	 judici	 assertori	 com	 determinat	
segons	 les	 mateixes	 lleis	 de	 l’enteniment	 i,	 per	 conseqüència,	 com	
afirmacions	a	priori,	...“		



¿ÉS RECOMANABLE/necessari  llegir KANT avui ? 



¿Per què serveix llegir KANT avui? 



... per escriure llibres sobre Kant 
703	p.																																																					527	p.																																														91	p.																																										87	p.		



Llegir  KANT 

SISTEMA	FILOSÒFIC	de	KANT		



DÉU 
•  “Seria	absurd	jurar	seriosament	que	existeix	un	déu.”	
•  La	Idea	de	Déu	és	útil	per	“dirigir	el	poble”.	
• Refutació	de	totes	les	proves	sobre	l’existència	de	Déu	(CRP).	
•  “Per	creure	em	Déu	s’ha	de	transcendir	la	inevidència	empírica	i	la	
raó”	

							Frederic	II,	el	gran	[1740-1786]																					Frederic	Guillem	II	[1786-1797]		

																																																												SISTEMA	FILOSÒFIC	de	KANT		



COSMOS  

• NOUMEN			

• Cosa-en-si	(das	Ding	an	sich)	

INCOGNOSCIBLE	



HUMÀ  

• FENOMEN		

• Cosa-en-mi	(Das	Ding	für	mich)	
	

COGNISCIBLE		
		



HUMÀ 

• Cos	+	ànima	+	MENT	(a	priori	+	raó)	

	?	

																					COS																																																			ÀNIMA																																																													MENT	
							“problema	fisiològic”																																				“útil”																																																	a	priori	+	emocions	+	raó	



“La ment pot crear el que suposa que 
descobreix” (Kant) 

das	dind	an	sihc’s	
cosa-en-si	
NOUMEN	

a	priori:		
-  temps/espai	
-  categories	(12)*	
Judicis	crítics	a	priori	(purs)	

Judicis	sintètics	a	posteriori	
RAÓ	

Imperatiu	categòric	moral	

Das	ding	für	nich	
cosa-en-mi	
FENOMEN	

+	



*Les 12 CATEGORIES a priori de KANT  

	Relatives	a	quantitat:	unitat,	pluralitat,	totalitat	
	Relatives	a	qualitat:	realitat,	negació,	limitació	
	Relatives	a	relació:	substància,	accident,	causa-efecte,	reprocitat	
	Relatives	a	modalitat:	possibilitat,	existència,	necessitat.	





KANT AVUI  
el que KANT va dir abans d’època 

																								PAUTES	INNATES	(MDI)	

	N	
NOUMEN
OUMEN	

FENOMEN	



KANT tenia raó 
(raonador solitari nascut massa aviat) 

																	1871																																													1973																																																					1986	





L’embolic de KANT, qüestió de temporalitat 

Dels	a	priori	de	Kant	als	mecanismes	desencadenadors	innats	
De	la	Metafísica	a	la	Ciència	



TEORIA de la GESTALT  



EL GRAN TRANSFORMADOR  

?	



“El mirall té dues cares” (K. Lorenz) 



“No	tenim	accés	a	l'Essència	de	les	coses,	accedim	a	la	seva	
manifestació”	(G.	Sardin,	2008)	

“El	cervell	és	el	lloc	on	bastim	el	món”	
(E.	Schrodinguer,	1951)	

METAFÍSICA	versus	CIÈNCIA		

“La ment pot crear el que suposa que descobreix”  
(KANT, 1781)  





La qüestió de la transcendència en KANT 
(interpretar l’incognoscible) 

El	Món	i	la	capsa	amb	METAFÍSICA	



La LLIBERTAT 
el tercer interrogant de KANT 



ESTÈTICA  

• A	priori	estètic	
•  Estètica	transcendental	



ÈTICA  

• Kant	“funda	la	moral	de	la	conducta	sin	razones”	(Macedonio	F.)	
																																	Imperatiu	categòric	a	priori	(el	deure,	has	de)	
	
• No	és	ètic/moral:		



POLÍTICA  

•  Les	LLEIS	expressen	l’imperatiu	moral	(universal)	
•  El	compliment	de	les	LLEIS	conduirà	a	la	PAU	PERPÈTUA	(1795)	
•  La	finalitat	de	la	política	no	rau	en	aconseguir	la	felicitat	dels	
ciutadans	
•  La	democràcia	no	és	garantia	de	res	(no	cal	consultar	al	poble)	
•  El	progrés	de	la	humanitat	vers	la	llibertat,	la	igualtat	i	la	pau	és	
imparable	(teleologisme	pre-hegelià)	



SENTIT 

•  “La	vida	és	problemàtica”		
		

“Complir	tranquil·lament	amb	les	tasques	quotidianes”	



KANT desembolicat?   



Georg Wilhelm Friedrich HEGEL (1770-1831)  



“Hegel és un esforç inhumà i inútil per entendre la realitat”* 



1007 p.  50	volums		

APUNT		
Sessió	15	
		

APUNT		
Sessió	15	

9	p.		



Desembolicar la troca HEGEL  



La visió o revelació de HEGEL (1ª visió) 

•  TOT	és	U	
•  TOT	flueix	

“Els	contraris	s’harmonitzen,	i,	de	la	diversitat,	en	resulta	la	
més	bella	harmonia,	i	tot	ha	estat	engendrat	per	la	discòrdia”	
	
“Després	d’escoltar	el	logos,	i	no	a	mi,	és	savi	reconèixer	que	
totes	les	coses	en	són	una”	



El que hi ha  “allà-a-fora” (món)  
= 

El que hi ha ”aquí-a-dins” (ment) 

=	

(2ª	visió)	

UNA	REALITAT,	UNA	VERITAT,	UN	SABER	ABSOLUT,	UN	ESPERIT,	TOT	ÉS	U	



QUÈ PUC SABER   

•  Si	Tot	és	U,	jo	(HEGUEL)	formo	part	del	U-TOT	
•  La	 meva	 (de	 HEGEL)	 ment/esperit	 forma	 part	 de	 la	 MENT/ESPERIT	
ABSOLUT	(TOT)		
•  Ergo:	 si	 faig	 servir	 la	meva	 (de	HEGEL)	ment	 podré	 tenir	 accés	 a	 la	
MENT/ESPERIT	ABSOLUT	(ho	puc	saber	TOT)	
• Per	fer	això	necessito	un	MÈTODE	



UNA MENT, TOTES LES MENTS (3ª visió) 

γνῶθι	σεαυτόν	

“El	Saber	Absolut	és	l’Esperit	coneixent-se	a	si-mateix”	(HEGEL)	



QUÈ PUC SABER   

•  Ergo:	 si	 faig	 servir	 la	meva	 (de	HEGEL)	ment	 podré	 tenir	 accés	 a	 la	
MENT/ESPERIT	ABSOLUT	(ho	puc	saber	TOT)	

• PER	fer	(jo	Hegel	i	qui	sigui	desprès	de	mi)	això	necessito	un	MÈTODE		



El MÈTODE DIALÈCTIC de HEGEL 
 (passar-ho tot pel “molinet universal”)   

	 	TESIS	(el	que	es	vol	saber	formulat	en	positiu)	
	 	ANTITESIS	(el	que	es	vol	saber	formulat	en	negatiu)	
	 	SINTESIS	(resolució	de	les	contradiccions)	



Exemple (de HEGEL)  

	
	

	 	 	 	TESIS:	existència		
	 	 	 	ANTITESIS:	inexistència	
	 	 	 	SINTESIS:	esdevenir		



Un altre exemple (de HEGEL)  

	
	

TESIS:	amo	
ANTITESIS:	esclau		
SINTESIS:	igualtat	



Exemple (que no és de HEGEL)  

TESIS:	física	
ANTITESIS:	metafísica		
SINTESIS:	‘patafísica	

Alfred	Jarry	(1873-1907)	



4ª visió (de HEGEL)  

• CADA	 ÈPOCA	 TÉ	 el	 seu	 GRAU	 DE	 CONEIXEMENT	 DE	 L’ESPERIT	
ABSOLUT	(l’esperit	de	l’època)	
•  L’ESPERIT	 ABSOLUT	 és	 desplega	 (en	 els	 esperits)	 A	 TRAVES	 de	 les	
ÈPOQUES	
• Quan	 una	 ment	 (la	 de	HEGEL)	 –aplicant	 el	 MÈTODE	 DIALÈCTIC-	 ha	
culminat	en	el	SABER	ABSOLUT	...	
•  ..	ha	de		comunicar	(en	50	volums)	aquest	SABER	ABSOLUT	a	tot-hom	
• Aleshores	l’ESPERIT	ABSOLUT	s’haurà	completament	desplegat	
•  												FI	DE	LA	HISTÒRIA											



 ... d’oca a oca i tiro per que em toca   



SISTEMA FILOSÒFIC de HEGEL  

• DÉU:	ESPERIT	ABSOLUT/TOT	
•  COSMOS:	 Esperit	 Absolut,	 objectivat	 en	 el	 seu	 procés	 de	
desplegament	progressiu	
• HUMÀ	 (ment/esperit):	 instrument	 de	 l’ESPERIT	 ABSOLUT	 per	 tenir	
coneixement	d’ell	mateix	[efecte	rebot]	
•  ÈTICA:	ESPERIT	en	acció	
•  ESTÈTICA:	“La	infinitud	feta	finita”	[manifestació	bella	de	l’Esperit]	
•  SENTIT:	humà-peó	desplegant	l’Esperit	en	la	Història			



POLÍTICA (1)  

•  “La	Història	és	l’Esperit	Absolut	que	es	vesteix	amb	la	forma	dels	
esdeveniments”	
•  L’Estat	és	l’Esperit	objectivat	
•  “El	deure	suprem	és	ser	membre	de	l’Estat”	
•  “La	llibertat	depèn	de	la	identificació	del	individu	amb	l’Estat”	
• Quan	la	ciutadania	hagi	adquirir	“consciència	col·lectiva”	[pensament	
únic],	el	present	històric	esdevé	absolut	i	només	existirà	un	“Estat	
universal	i	homogeni”.	FI	de	la	HISTÒRIA	(culminació	de	l’Esperit	
Absolut	en	la	Història).	



POLÍTICA (2) 
epocalitat i localitat   

•  Com	que	herr	HEGEL	(autoconsciència	de	l’Esperit	Absolut)	és	alemany	
(prussià),	correspon	a	la	“nació-estat	alemanya”:		

	
	 	1.		Ser	la	“guardiana	d’aquest	foc	sagrat”	
	 	2.	Imposar-ho	al	poble	(“sempre	ignorant	del	que	vol”)*	
	 	3.	Expandir	aquesta	missió	a	tot	el	món	(“Estat	Universal	i							
	 					homogeni”)	

	
	*	“La	mort	dels	ciutadans	–que	s’oposin	a	aquest	procés	inexorable-	

té	el	mateix	valor	que	tallar	amb	un	cop	de	destral	una	col	o	beure	un	glop	
d’aigua.”	



 HEGEL   

		
	
	

¿UTOPIA	o	REALITAT?	



Hegel  



HEGUEL desembolicat?   



Arthur SCHOPENHAUER (1788-1860) 



             606 p.                          745 p.  



     158 p.                  110 p.               163 p.  





BERLIN, 1820 

(						)	



SISTEMA FILOSÒFIC de SCHOPENHAUER  

• DÉU:	la	filosofia	no	s’ocupa	d’aquestes	coses	
• COSMOS:	un	profund	abisme	no	racional	(voluntat	de	ser),	
representable	a	la	ment.	



HUMÀ 
la doble dissociació 

•  	Organisme	dual	(COS+JO),	equipat	per	fer	mal	(mala	voluntat)	i	patir-
lo	(malalties	i	patiments	de	consciència).“La	vida	és	patiment”.	
• COS:		“putejat”.			
•  JO	(o	ànima)(estructura	tripartida):	

	 	-	VOLUNTAT	(cega	[inconscient]	[pulsió])	a	priori	(prius	de						
l’organisme,	essència	en-si,	agens)	

	 	 -	 REPRESENTACIÓ	 (objectivació	 de	 la	 voluntat	 en	 el	 cos,						
mediada	pel	cervell)		

	 	 -	 CONEIXEMENT,	 nous,	 pensament	 o	 intel·lecte,	 a							
posteriori	(mera	funció	d’una	part	del	cos)	



•  “La	percepció	i	el	pensament	s’explicaran	sempre,	i	cada	vegada	millor,	per	
l’organisme;	però	mai	serà	explicada	la	voluntat,	sinó	que	és	per	aquesta	
que	el	pensament	s’explica”.		

	 	 	 	 	 	 	 	 		(Sobre	la	voluntat	en	la	natura)	



•  ESTÈTICA:	“portar	el	bell	allà	on	la	natura	no	ho	ha	aconseguit”	

	
•  ÈTICA:	voluntat	d’altricitat	(l’altre=altre	vegada	jo)	
	



POLÍTICA  

•  Cap	utopia	és	possible.	El	progrés	és	una	ensarronada.	La	DEMOCRACIA	és	
una	ficció.	

•  “L’ESTAT	no	és	res	mes	que	el	morrió	que	té	per	objectiu	tornar	inofensiu	
aquest	animal	carronyaire,	l’humà,	i	fer	que	tingui	l’aspecte	d’un	
herbívor”	(Parerga	i	Paralipómena,	vol.I,	cap.	IX).	

•  L’Estat	té	dues	tasques	primordials:		
	 	 	-	reprimir	amb	brutalitat	
	 	 	-	distreure	als	ciutadans		

	
	Polítics:	Sota	els	representants	polítics,	no	hi	ha	un	poble,	ni	una		voluntat	
popular,	sinó	interessos		individuals	egoistes.	



SENTIT  

•  “ALLES	LEBEN	IST	LEIDEN”	

Donat	que	existir	no	té	cap	sentit,	
el	sentit	de	l’existir	és	trobar/construir	un	sentit	per	continuar	existint	




