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Sessió	nº	15	(21,	II,2018)	

	

	

Immanuel	Kant	(1724-1804),	el	raonador	solitari	
nascut	abans	d’hora	

	

J.	Jubert	Gruart	

	

L’existir	 i	 l’anar	 pensant	 de	 Kant	 transcorren	 en	 el	 segle	 XVIII	 a	 Königsberg	 (Prússia	
oriental),	avui		Kaliningrad	(Rússia,	des	de	1945).1	

Localitat	i	llengua	diferent	(alemany)	fan	una	altra	epocalitat	que	no	és	la	“il·lustrada”	
francesa.	 Kant	 no	 és	 un	 eclairé,	 ni	 un	 il·luminador;	 és	 un	 embolicador	 difícilment	
commensurable.	Kant,	ras	i	concret,	és	un	retrocés	en	el	pensar.	Dons	anàvem	bé	amb	
el	XVIII	francès,	però,	quan	entren	en	el	joc	els	alemanys	tornen	a	complicar-ho	tot.2		

	

“Codear”3	a	Kant?	

Llegir	Kant	–com	ho	serà	tant	o	més	llegir	Hegel-	és	un	embolic.	Kant	es	un	pensador	
rebuscat,	obtús,	 lent,....	 “Es	hasta	poco	serio	–	escriu	Macedonio	Fernández-	 refutar,	
tomar	en	serio	muchos	párrafos	–que	no	proposiciones,	porque	si	las	hubo	son	pocas	o	
no	se	entienden-	de	Kant”.	4		

És	recomanable,	doncs,	intentar	llegir	Kant?		
																																																													
1	Un	öblast	(província)		enquistat	entre	Lituània	i	Polònia.	
2	“Quan	creus	que	ja	s’acaba,	torna	a	començar”	(J.	Espriu).	
3	Referència	a	Macedonio	Fernández,	 “Codear	 fuera	a	Kant	es	 lo	primero	en	metafísica”	 (1930),	 a	No	
todo	es	vigilia	la	de	los	ojos	abiertos,	Ed.	Corregidor,	Buenos	Aires,	2001,	pp.	347-350.	
4	O.c.	p.	347.	
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Cas	de	fer-ho	¿per	on	començar?5.		

Llegir	 sobre	 Kant,	 abans	 de	 llegir-lo	 o	 no,	 facilita	 la	 seva	 comprensió?.	 Depèn,	
evidentment,	de	quina	sigui	la	lectura	triada.6			

En	aquest	Apunt	-que	hauria	de	titular-se	“una	possible	lectura	de	Kant”-		s’assajarà	de	
recopilar	algunes	de	les	moltes	“coses	que	va	deixar	escrites	Kant	i	de	sintetitzar	el	seu	
sistema	filosòfic.	Una	tasca	particularment	difícil	tractant-se	d’un	autor	que	no	ofereix	
un	 sistema	 tancat	 de	 pensament,	 que	 fins	 la	 darrera	 etapa	 de	 la	 seva	 existència	
d’escriptor	 (més	 de	 50	 anys)	 és	 un	 pensament	 en	 curs	 (a	 diferència	 de	 Hegel,	 que	
partint	d’una	“revelació”	primerenca	aprofundeix	sempre	en	el	mateix	sistema	tancat).	
Si	a	això	s’hi	afegeix	que	el	vocabulari	kantià	és	imprecís,	a	voltes	contradictori	i	que	va	
creant	terminologies	noves,	adaptades	a	cada	nou	problema	que	es	planteja,	la	missió	
pot	esdevenir	(im)possible.	

	

¿Per	què,	doncs,	ocupar-nos	de	Kant?		

La	resposta	a	¿per	què	serveix	Kant?	és:	per	embolicar	la	troca,	per	fer	tesis	doctorals,	
per	justificar	càtedres,	…	(Hegel	també,	però	amb	molt	més	importants	i	greus	efectes	
secundaris).		

L’acadèmia	ha	comprat	Kant.	L’ensenyament	acadèmic	està	 infectat	de	kantisme.	Els	
professors	de	filosofia	d’instituts	i	d’universitats	d’arreu,	deuen	a	Kant	el	seu	mitjà	de	
guanyar-se	la	vida.		

El	 sistema	 filosòfic	 del	 darrer	 Kant	 (de	 Kant)	 -de	 fet	 només	 ens	 ocuparem	 d’aquest	
Kant-	 és	 tant	 complicat	 i	 complet	 com	 ho	 foren	 en	 el	 seu	moment	 l’aristotelisme	 i	
l’escolàstica	 tomista.	 Potser	 per	 això	 sembla	 impossible	 i	 irreverent	 atrevir-se	 a	
considerar-lo	un	mer	constructor	ideològic,	un	fràgil	i	alhora	pesat	i	enorme	castell	de	
sorra.	Potser	és	per	això	que	l’hem	inqüestionadament	comprat	(tal	com	–defugint	que	

																																																													
5	Immanuel	Kant,	Crítica	de	la	razón	pura,	Taurus,	Madrid,	2015	(1787,	2ª	ed.),	688	p.;	Crítica	de	la	raó	
pràctica	 (1788),	 Sígueme,	 Salamanca,	 1995;	Crítica	 del	 juicio	 (1790),	 Espasa	 Calpe,	Madrid,	 1996;	 	 La	
metafísica	de	las	costumbres,	Altaya,	Barna.,	1996	(1797),	374	p.;	Història	i	política,	Ed.	62,	Barna.,	2007,	
291	p.	,	dins	del	qual	La	pau	perpetua	(1797),	pp.	194-255.		
6	 Manfred	 Kuehn,	 Kant,	 Acento	 ed.,	 Madrid,	 2003	 (2001),	 703	 p.	 Nenry	 E.	 Allison,	 El	 idealismo	
trascendental	 de	 Kant:	 una	 interpretación	 y	 defensa,	 Anthropos,	 Barna.,	 1992	 (1992),	 527	 p.	 Eusebi	
Colomer,	La	filosofía	trascendental:	Kant,	Herder,	Barna.,	2001	(1986),	328	p.	Richard	Tarnar,	La	pasión	
de	la	mente	occidental,	Atalanta,	Vilaür	(Girona),	2012		(1991),	pp.	429-441.	Paul	Strathern,	Kant	en	90	
minutos,	Siglo	XXI	ed.,	Madrid,	2005	(1996),	87	p.	Jean-Baptiste	Botul,	La	vida	sexual	de	Immanuel	Kant,	
Arena	 Libros,	 Madrid,	 2004	 (2000),	 91	 p.	 (la	 broma	 heterònima	 creada	 el	 1946	 per	 	 Frédéric	 Pagès	
(1950)	 i	 el	 grup	 de	 l'Association	 des	 amis	 de	 Jean-Baptiste	 Botul.).Alguns	 llibres	 sobre	 Kant	 resulten	
encara	més	obtusos	que	 la	 lectura	directa	dels	escrits	del	mateix	Kant;	 tal	és	el	 cas	del	 text	de	Felipe	
Martínez	Marzoa,	Releer	a	Kant,	Anthropos,	Barna.,	1989,	142	p.	
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ens	 prenguessin	 per	 tontos	 o	 no	 prou	 llestos-	 vam	 dir	 “veure”	 el	 vestit	 nou	 de	
l’emperador.7	

Ens	ocupem	de	Kant	(en	aquesta	cerca	del	“d’on	venim	proper”)	perquè	el	darrer	Kant	
és	 un	 punt	 d’inflexió	 en	 l’activitat	 del	 pensar:	 el	 pas	 de	 la	 filosofia	 “natural”	 a	 la	
filosofia	 com	a	 “ciència”.	 És	 en	 aquest	 sentit	 que	Kant	 és	 rupturista.	No	 és,	 però,	 la	
ruptura	dels	eclairés	francesos	(Meslier,	La	Mettrie,	Helvetius	i	D’Holbach),	basada	en	
el	mirar,	 veure	 (el	 que	es	pot	 i	 s’ha	de	 veure,	 és	 a	dir:	 tasca	de	 flâneur)	 i	 concloure	
inductivament	(sentit	comú).	La	ruptura	de	Kant	consisteix	en	tornar	a	embadalir-se	i	
tornar	 a	 embolicar	 la	 troca	 deductivament	 (antropocentrísticament),	 assajant	 de	
reconstruir	 la	metafísica	que	Hume	ha	enderrocat.	La	ment	(de	Kant)	és	el	centre	de	
l’univers	 (de	Kant)	 i	des	d’aquí	el	 repensa,	 transcendint	 la	 impossibilitat	de	 tot	accés	
directe	 a	 la	 realitat.	 En	 aquest	 sentit,	 Kant	 (el	 darrer	 Kant)	 no	 sols	 és	 un	 retorn	 a	
Aristòtil	 reciclat	 i	 posat	 al	 dia,	 és	 també	 un	 precursor	 dels	 igualment	 embolicadors	
Derrida,	 Foucault,	 Deleuze,	 Guattari,	 ...	 i	 tutti	 quanti	 deconstructors	 que	 poblaren	 i	
ofuscaren	el	panorama	del	pensar	en	 la	 segona	meitat	del	 segle	XX.8	És	en	 relació	a	
aquesta	inflexió	que	causà	Kant	per	la	que	el	codear	a	Kant	de	Macedonio	Fernández	
pren	 un	 sentit	 inequívoc,	 si	 el	 que	 es	 pretén	 és	 a	 sortir,	 higiènicament		
deskantaminats,	d’aquest	laberíntic	“d’on	venim”	proper.	

Per	altre	costat,	però,	cal	reconèixer	Kant	com	el	precursor	indiscutible	i	exacte	de	la	
neurobiologia,	 etologia	 i	 neuropsicologia	 modernes.	 Doncs	 Kant,	 desplaçant-se	 en	
l’impalpable	 medi	 metafísic,	 intuí	 i	 deduí	 tot	 allò	 que	 s’ha	 experimentalment	
comprovat	 i	desvetllat	en	el	terreny	científic,	referent	als	mecanismes	que	regulen	el	
psiquisme	i	el	comportament	dels	humans	i	altres	animals.9		

Produïda	 aquesta	 conversió	 o	 transformació	 del	 Kant	 metafísic	 a	 un	 post-kantisme	
científic	 (empirista)	¿hem	de	continuar	codeando	Kant?	Si	 l’anàlisi	del	seu	sistema	es	
realitza	fora	de	la	metafísica	–on,	de	fet,	el	desplaça	Macedonio	Fernández-,	l’	“error”	
de	 Kant	 fou	 una	 qüestió	 de	 temporalitat.	 Allò	 que	 Kant	 intuí	 i	 construí,	 genialment,	
dins	 del	 pantanós	 terreny	metafísic,	 un	 segle	 i	 encaix	més	 tard	 s’ha	 evidenciat	 com	
rigorosament	objectivable,	dins	del	terreny	científic.	

La	(im)possibilitat	de	llegir	Kant	(o	sobre	Kant)	sense	assabentar-se	de	la	seva	vida-
existència-curs	del	pensar	i	mancats	de	disposar	d’un	glossari.	

	

																																																													
7	Hans	Christian	Andersen, El	vestit	nou	de	l'emperador	(1837).			
8	V.	El	flâneur	assegut	
9	 	 V.	 l’ampli	 i	 heterogeni	material	 acumulat	 a	 partir	 dels	 cabdals	 treballs	 de	Max	Wertheimer	 (1880-
1943),	Wolfgang	Köhler(1887-1967)	 i	Kurt	Koffka	(1887-1941)	(teoria	de	 la	Gestalt)	 i	de	Conrad	Lorenz		
(1903-1989)	(etologia),	disciplines	on	s’encara	el	problema	de	la	correlació	entre	realitat	exterior	i	ment	
cognoscitiva.	
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Vida	i	obra	de	Kant	

1724:	Neix	de	pare	escocès	(baster	d’ofici)	i	mare	pietista10.	

18	anys	(1740):	subvencionat	per	l’església	pietista	local,	és	admès	a	la	Universitat	de	
Königsberg	per	cursar-hi	Teologia,	però	l’atrauen	més	la	física	i	les	matemàtiques.	

22	 anys	 (1746):	mort	del	 pare.	Mare	 i	 7	 fills	 (5	 germanes	 i	 un	 germà)	queden	 sense	
recursos.	Kant	ha	de	penjar	els	estudis.	

1748-1754:	Comença	a	guanyar-se	la	manutenció	amb	el	que	va	continuar	fent	al	llarg	
de	tota	la	seva	existència	adulta:	donar	classes	(particulars	i	públiques)	a	criatures	de	
pares	rics	i	a	alumnes	poc	espavilats.	Deixa	de	tenir	relació	amb	els	seus	familiars.11		

31	 anys	 (1755):	 aconsegueix	 graduar-se	 a	 la	Universitat	 i	 exercir-hi	 de	privat	Dozent	
durant	 15	 anys	 (física,	 matemàtiques,	 vulcanisme,	 els	 vents,	 terratrèmols,	 els	 focs	
artificials,	astronomia	(planetes),	antropologia,	geologia,	geografia,	defensa	militar,	 ...	
temes	que	són	objecte	de	diferents	publicacions).	

1758-1869:	 En	 dues	 ocasions	 és	 rebutjat	 per	 ocupar	 una	 càtedra	 a	 la	Universitat	 de	
Königsberg.	Pel	seu	torn,	ell	 rebutja	 l’oferiment	d’ocupar	una	càtedra	de	Poètica	a	 la	
Universitat	de	Berlin	(una	matèria	que	en	absolut	domina).	

46	 anys	 (1770):	 Rebutja	 una	 oferta	 de	 Jena.	 És	 nomenat	 professor	 de	 Lògica	 i	
Metafísica	 en	 la	 seva	Universitat	 de	 Königsberg.	 El	 seu	 pensament	 trenca	 totalment	
amb	Leibniz	i	els	“racionalistes”.	Llegeix	Hume	i	es	proposa	la	construcció	d’un	sistema	
metafísic	 complet,	 absolutament	 oposat	 a	 l’escepticisme	 demolidor	 d’aquest	 autor.				
Pensa,	 escriu	 i	 dóna	 classes	 (de	metafísica),	 sense	 publicar	 res	 durant	 11	 anys.	 I,	 a	
continuació,	sense	parar,	totes	les	crítiques,	tot	Kant.		

1770-1781:	“anys	de	silenci”,	dedicats	a	la	redacció	de	Critica	de	la	raó	pura.			

1781	(55	a.):	Publicació	de	Crítica	de	la	raó	pura	(primera	edició).	

1783	(57	anys):	Adquireix	una	casa	pròpia.		

1785	(61	a.):	Fonamentació	de	la	metafísica	dels	costums.	

1786:	Rector	de	la	Universitat	de	Königsberg.	(Mort	de	Frederic	el	Gran).	

1787:	Segona	edició	(corregida)	de	Crítica	de	la	raó	pura.	

1790:	Crítica	del	judici.	

1792:	La	religió	dins	dels	límits	de	la	mera	raó.	

																																																													
10	Corrent	 religiós	de	caràcter	 reformista	 luterà	 sorgit	durant	el	 segle	XVII,	que	 incitava	a	manifestar	 i	
exhibir	un	estricte	i	constant	compliment	cristista	original.	
11	Residents	tots	en	una	ciutat	de	només	50.000	habitants.	
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1793:	Amonestació	reial.	

1795	(71	a.):	Sobre	la	pau	perpètua.	

1800:	Darrera	publicació	de	Kant	(Lògica).	

1804	(2	mesos	abans	de	complir	80	a.):	Mort.	

	

Etapes	successives	en	el	pensament	de	Kant	(de	la	certesa	a	la	sospita,	passant	
per	l’escepticisme	i	acabant	en	la	metafísica)	

1. Etapa	dogmàtica	(la	certesa	metafísica).12	Els	autors	de	capçalera,	fins	el	llindar	
de	 la	 quarantena,	 són	 Christian	 Wolff	 (1679-1754)	 i	 Alexander	 Gottier	
Baihgarten	(1714-1762)13.	

2. Etapa	 cosmològica	 (la	 certesa	 física,	 “filosofia	 natural”	 (ciència)	 o	 empirista.	
Llegeix	devotament	tant	Leibniz	(1646-1716)14	com	el	seu	rival	i	rigorós	Newton	
(1642-1727)15.	De	Leibniz	en	treu	 la	 idea	teleològica	de	que	 l’Univers	 i	 l’humà	
dins	 d’ell	 formen	 part	 d’un	 propòsit	 preestablert.	 De	 Newton	 en	 treu	 el	
propòsit	de	superar-lo	contradient-lo.16		

3. Etapa	escèptica	(antítesis,	ruptura	o	canvi),	a	partir	de	1768.	Lectura	atenta	de	
Investigació	 sobre	 l’enteniment	 humà	 (1748)	 de	 Hume	 (1711-1776)	 que,	
d’entrada,	el	 fa	sortir	del	“son	dogmàtic”,	 impactat	pel	radical	empirisme	que	
s’hi	argumenta	i	pel	fet	que	no	hi	hagi	(hi	pugui	haver)	“revelació”	ni	visió	clara	i	
distintiva	 que	 transcendeixi	 el	 que	 es	 veu	 i	 s’experimenta,	 que	 no	 hi	 ha	 cap	
evidència	d’un	Déu	creador,	 ...	 En	 la	ment	de	Kant	 té	 lloc	una	 ruptura,	 crisis,	
canvi...	i	deu	anys	d’estancament,	de	cansament	i	d’indiferència	(frenètic	autor	
de	monografies,	tot	d’una	deixa	de	publicar	durant	3	anys).		

4. Etapa	romàntica	(o	 l’anhel	de	creure	en	la	metafísica).	Despertar	de	 la	 il·lusió	
amb	 la	 lectura	 de	 l’inefable	 Jean-Jacques	 Rousseau	 (Émile),	 (1712-1778):	 “el	
meu	Newton	del	món	moral”.	Si	això	no	resulta	suficient	per	esgarrifar-nos,	cal	
afegir	el	 treball	que	 l’ocupa	 i	publica	de	 forma	anònima	a	 l’any	1766:	Somnis	

																																																													
12	Una	obra	 típica	d’aquesta	època	són	“Pensaments	sobre	 la	vertadera	estimació	de	 les	 forces	vives”	
(1749),	el	seu	primer	llibre;	“Una	nova	exposició	dels	primers	principis	de	la	metafísica”	(1755).	
13	Autor	d’	Aesthetica	(1750-8).		
14	V.	supra	pp.	584-603.	
15	Isaac	Newton,	Philosophiae	Naturalis	Principia	Mathematica	(1687).	
16		Si	la	terra	ha	canviat	en	les	seves	revolucions	(1754);	Sobre	si	la	Terra	envelleix	des	d’un	punt	de	vista	
físic	 (1754);	Història	 general	 de	 la	 natura	 i	 teoria	 general	 del	 cel	 (1755);	 Sobre	 el	 foc	 (1755);	 Noves	
observacions	sobre	la	teoria	dels	vents	(1756);	Una	nova	doctrina	sobre	el	moviment	i	el	repòs	(1758);	…	
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d’un	 visionari	 explicats	 pels	 somnis	 de	 la	 metafísica,	 sobre	 l’esperpèntic	
Emmanuel	Swedenborg	(1688-1772)17.	

5. Etapa	crítica	(síntesi	i	sospita),	el	darrer	Kant	(el	Kant	que	coneixem)	o	el	triomf	
de	la	raó	pura.	Retorn	a	metafísica.	Escriu	les	3	crítiques:	

- Crítica	de	 la	 raó	pura	 (primera	edició	de	 l’any	1781),	 amb	 la	pretensió	de	
fixar	 les	 bases	 “científiques”	 de	 tota	 metafísica	 futura	 que	 es	 vulgui	
presentar	a	la	consciència.	Seguida	dos	anys	més	tard	(1783)	d’una	segona	
edició,	amb	continguts	i	terminologia	nous.	

- Crítica	de	la	raó	pràctica	(1788).	

- Crítica	de	la	facultat	de	jutjar	o	Crítica	del	judici	(1790).	

Obres	que	ha	convertit	Kant	en	un	 filòsof-model,	comprat,	empassat	 i	 regurgitat	per	
l’acadèmia.	Aquest	és	el	darrer	Kant	(el	Kant	de	les	crítiques	de	les	raons).	

	

Nota	sobre	l’imprescindible	glossari	Kant		

No	 es	 pot	 llegir	 Kant	 ni	 el	 que	 diuen	 que	 ell	 va	 escriure	 (i	 per	 tant	 tampoc	 aquest	
Apunt)	 sense	 un	 glossari	 a	 la	 mà	 i	 a	 la	 vista,	 doncs	 quasi	 cada	 mot-concepte	
fonamental	de	la	seva	filosofia		no	significa	el	que	s’infereix	de	la	seva	traducció	literal	
aquí	i	ara	(ni	tampoc	pels	d’abans	i	durant	d’ell).		

Pedro	Ribas,	traductor	al	castellà	de	Crítica	de	la	raó	pura,	adverteix	-en	la	Introducción	
del	traductor-	que	“una	de	les	coses	que	pot	causar	problemes	en	la	lectura	de	l’obra	
de	Kant	és	el	seu	vocabulari,	que	és	sense	cap	dubte	una	aportació	de	la	seva	filosofia.	
En	ser	original,	 l’obliga	a	crear	un	reguitzell	de	paraules	que	sonen	a	conegudes	en	la	
història	 de	 la	 filosofia:	 intuïció,	 analític,	 sintètic,	 fenomen,	 noümen,	 sensibilitat,	
enteniment,	transcendental,	categoria,	experiència,	objecte,	antinòmia,	a	priori,	etc.	...	
són	paraules	que	Kant	empra	en	un	sentit	que	és	el	seu	i	no	el	de	qualsevol	altre	filòsof,	
per	més	que	aquest	vocabulari	sigui	el	de	la	tradició”.	18			

Caldrà,	doncs,	que	el	lector	de	Kant	o	del	que	s’escriu	i	es	diu	sobre	Kant	es		documenti	
convenientment	pel	que	fa	al	significat	de	judici	sintètic	a	priori,	raó	pura,	raó	pràctica,	
espai,	 temps,	 forma,	 creença,	 coneixement	 pur	 o	 a	 priori,	 coneixement	 sensible,	
coneixement	 intel·lectual,	 coneixement	 de	 raó,	 cosa-en-si	 (noümen),	 cosa-per-a-mi	
(fenomen),		...	El	llistat	d’aquest	glossari,	però,		és	tant	llarg	que	millor	anar	desgranant	
els	significats	a	mida	que	els	mots	van	apareixent	en	el	detall	de	l’exposició-resum	del	
seu	sistema	filosòfic.		

																																																													
17	Autor	d’	Arcana	caelestis	(8	vol.),	1756.	
18	Taurus,	Madrid,	2015,	p.	XXV.	
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Sistema	filosòfic	de	Kant	(l’idealisme	transcendent)	

Déu	

En	 el	 laberíntic,	 dens	 i	 extens	 sistema	 filosòfic	 de	 Kant	 hi	 dóna	 sempre	 voltes	 –de	
forma	explícita	o	 implícita-	un	problema	nuclear:	¿existeix	Déu?	¿puc	tenir-ne	alguna	
certesa?19	 Al	 llarg	 de	 les	 646	 pàgines	 de	 Crítica	 de	 la	 raó	 pura	 el	 tema	 de	 Déu	 és	
abordat	en	més	de	vint	ocasions	(algunes	extensament),	per	arribar	a	la	conclusió	que	
es	 tracta	 de	 “quelcom	 que	 no	 pot	 ser	 objecte	 d’experiència”,	 que	 es	 tracta	 d’un	
fenomen	 (v.	 infra)	 i	 que	 “és	 impossible”	 plantejar-se’l	 i	 resoldre’l	 en	 el	 terreny	
(extensió)	 del	 raonament.	 Per	 acabar	 anunciant	 que	 quan	 al	 tema	 Déu	 “he	 tingut,	
doncs,	de	suprimir	el	saber	per	deixar	lloc	a	la	fe,	i	el	dogmatisme	de	la	metafísica”.20	

Déu	és,	 per	 Kant,	 una	entitat	 no	 empírica	 i,	 per	 tant,	 indemostrable.	 Però	 considera	
que	 ens	 l’hem	 de	 plantejar	 i	 acceptar,	 fent	 com	 si	 sabéssim	 que	 existeix,	 doncs	 es	
tracta	 d’un	 concepte	 útil,	 que	 satisfà	 una	 necessitat	 i	 és	 un	 instrument	 eficaç	 per	
“dirigir	el	poble”,21	un	“principi	regulador”	(que	posa	ordre).	

En	 tot	 cas	 és	 un	déu,	 cas	 d’existir,	 estrictament	 personal.22	Malgrat	 això,	 aquí	 i	 allà,	
Kant	continua	donant	voltes	sobre	el	tema	Déu.	A	la	conclusió	[486]	de	la	Metafísica	de	
les	costums23,	Kant	torna	a	parlar	de	Déu,	carregant	els	neulers	a	Protàgores:	“Sobre	si	
existeixen	o	no	déus,	res	en	sé	dir”,	per,	tot	seguit,	preguntar-se	si	els	jutges	d’Atenes	
varen	ser	justos	en	expulsar-lo	de	la	ciutat.	

Els	les	seves	Crítiques,	Kant	refereix	que	a	Déu	el	podem	considerar	com	“com	un	ser	
que	existeix	fora	de	les	nostres	idees”	(doncs	és	un	noümen	o	cosa-en-si	[v.	infra]	i,	per	
tant,	està	allà-a-fora	del	nostre	coneixement),	o	bé	com	“una	idea”		(de	déu)	(en	quant	
es	 tracta	 d’un	 fenomen	 o	 cosa-en-mi,	 aquí-a-dins.	 Adherint-se	 plenament	 a	 aquesta	
darrera	 possibilitat,	 per	 Kant	 déu	 és	 exclusivament	 una	 creació	 de	 la	 ment,	 i,	 en	
conseqüència,	 conclou	que	 	 “seria	absurd	 jurar	 seriosament	que	existeix	 (allà-a-fora)	
un	déu”24.		

A	Crítica	de	la	raó	pura,	nega	o	refuta	totes	les	“proves”	argumentades	de	l’existència	
de	Déu,	destruint	 tots	els	 judicis	 sintètics	a	posteriori	 (v.	 infra)	que	s’han	construït	a	
favor.	Malgrat	l’aparença,	Kant,	però,	manifesta	que,	en	procedir	així	-	negant	la	seva	
empiricitat-	 la	 seva	 vertadera	 intenció	 i	 objectiu	 és,	 precisament,	 “restablir	 Déu”.	
Argumenta	que	creure	o	no	creure	en	Déu	és	una	operació	mental	que	està	“més	enllà	

																																																													
19	Problema	central	que	forma	tríada	amb	¿existeix	una	voluntat	lliure?	(el	problema	del	lliure	albir)	i	¿hi	
ha	vida	més	enllà	de	la	mort?	(el	problema	de	la	immortalitat	de	l’ànima).	
20	O.c.,	pròleg	de	la	segona	edició,		p.	27.	El	subratllat	hi	és	en	l’original.	
21	Recordis	la	“mentida	necessària”	de	Plató.	
22	“Allà	els	teòlegs,	que	ells	transcendeixin	aquest	incognoscible”.	
23	O.c.	p.	364s.	
24	Conclusió	que	emet		en	una	nota	a	peu	de	pàgina.	
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dels	límits	del	saber”,	no	és	una	qüestió	de	raó;	només	és	possible	des	d’una	fe	pura,	
que	 no	 tingui	 res	 de	 racional.	 Per	 creure	 en	 déu,	 Kant	 afirma	 que	 s’ha	 de	 fer	 ”un	
vertader	salt	per	sobre	la	raó”.	La	fe	en	déu	-	a	la	que,	per	embolicar	la	troca,	anomena	
“fe	 racional	 pura”-	 no	 és	 altra	 cosa	 que	 la	 raó-en-mi	 d’una	 entitat	 o	 substància	 que	
està	fora-de-mi.	Creure	en	déu	és	una	operació	mental	que	es	fa	“més	enllà	dels	límits	
del	saber”:	és		“un	acte	de	santedat”,	ja	que	és	pur	(no	contaminat	per	la	ingerència	de	
la	 raó	 “no	 pura”).	 Per	 creure	 en	 déu	 s’ha	 de	 transcendir	 la	 inevidència	 empírica	 i	 la	
mateixa	raó.	“La	ment	pot	crear	el	que	suposa	que	descobreix”,	escriu	Kant.	

Quan	 publicà	 les	 tres	 Crítiques	 (1781-1790),	 Kant	 no	 tingué	 cap	 problema	 amb	 la	
censura	 a	 causa	 d’aquest	 plantejament	 de	 Déu.	 El	 cobreix	 la	 tolerància	 del	 dèspota	
il·lustrat	Frederic	II	el	Gran	[1740-1786],	rei	de	Prússia.	D’haver-les	publicat	a	la	França	
borbònica	hagués	patit,	ben	probablement,	la	mateixa	sort	que	La	Mettrie	o	Helvetius.	
Però	 a	 partir	 de	 la	mort	 de	 Frederic	 II	 i	 per	 causa	 de	 la	 reacció	 de	 les	monarquies	
europees	davant	la	Revolució	Francesa	(1789),	durant	el	regnat	de	Frederic		Guillem	II	
[1786-1797]	 la	 tolerància	 ja	 no	 és	 la	 mateixa	 i	 Kant	 té	 un	 seriós	 conflicte	 amb	 la	
censura.	 A	 l’any	 1794	 el	 ministre	 d’educació	 Zöllner,	 fervent	 pietista,	 acusa	 a	 Kant	
d’emprar	la	filosofia	per	distorsionar	“la	veritat	de	la	Bíblia”	i	l’obliga,	per	ordre	del	rei,	
a	abstenir-se	d’ara	endavant	a	ocupar-se,	ni	en	les	classes	ni	en	els	escrits,	de	temes	o	
assumptes	referents	a	la	religió.		

En	resum:	el	déu	de	Kant	és	poc	convincent	 i	 impossible	de	saber	si	existeix.	Però	fa	
falta,	és	útil	(a	la	societat,	a	la	moral,	a	la	governabilitat	dels	estats).25	Hi	ha	només	un	
argument	(que	no	prova)26	per	defensar	i	per	creure	en	l’existència	de	Déu:	és	la	seva	
raó	pràctica	(la	prova	moral),	la	utilitat	que	té.27	

	

Cosmos		

Noumen/númen	(cosa-en-si)	(das	Ding	an	sich)	

L’objecte	 (cosa)	allà-a-fora,	en	 la	 seva	 realitat	exterior,	 la	 cosa-en-si,	 és	 independent	
del	 subjecte	 cognoscent	 i	 és	 incognoscible	 (no	 hi	 tenim	 accés,	 està	 fora	 de	
l’experiència,	transcendeix	totes	les	possibilitats	de	conèixer-ho).	Només	pot	pensar-se	
el	concepte	de	cosa-en-si,	però	no	la	mateixa	cosa-en-si.	Hi	ha	un	límit.	Només	tenim	
accés	a	l’aparença	o	fenomen	de	la	cosa-en-si.	

A	 aquesta	 inaccessible	 realitat	 exterior,	 Kant	 l’anomena	 noumen.	 Un	 objecte	 que	
transcendeix	 a	 la	 nostra	 competència	 per	 tenir-ne	 un	 coneixement	 biunívoc,	 que	
																																																													
25	 De	 fet,	 Kant	 està	 hipostatitzant	 déu	 (hipostasiar:	 convertir	 una	 idea	 en	 una	 realitat	 independent	 i	
existent	per	ella	mateixa),	una	tasca	pròpia	de	teòlegs	crististes.	
26	Descartats	els	arguments	ontològic,	cosmològic	i	físicoteològic	(v.	Critica	de	la	raó	pura,	pp.	495-523).	
27	Kant,	Crítica	del	juicio,	Espasa	Calpe,	Madrid,	1990,	pp.	442-3.	
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només	 podem	 inferir	 com	 resultat	 o	 producte	 d’una	 intuïció	 no	 sensible	 (resultat	 al	
que	anomena	fenomen).	

La	cosmologia	del	darrer	Kant	desemboca	i	empalma	amb	l’idealisme	més	pur	i	dur28.	
Cosmologia	metafísica,	especulativa,	dins	d’una	“filosofia	natural”.29	

	

Humà	

Kant	és	dualista:	l’humà	és	un	compost	de	cos	i	d’ànima.	

El	 cos	 (i	en	concret	el	 seu	migrat	cos)30	és	viscut	per	Kant	com	un	constat	problema	
fisiològic	(hipocondria,	restrenyiment,	...).	

Quant	a	l’ànima	(el	tercer	problema	de	Kant,	després	de	Déu	i	de	la	llibertat),	Kant	és	
especialment	 espès.	 Al	 igual	 que	 déu,	 l’ànima	 és	 una	 necessitat	 imaginada	 i	
concatenada	(una	raó	conseqüent,	necessària,	útil):	

1. Si	hi	ha	necessitat	i	conveniència	que	creguem	que	hi	hagi	un	déu,	també	hem	
de	creure	necessari	i	convenient	que	l’humà	tingui	ànima.	

2. I	 si	 hi	 ha	 ànima,	 també	 haurem	 de	 creure	 que	 aquesta	 ànima	 hauria	 de	 ser		
immortal	per	necessitat	(de	poder	gaudir	de	déu).	

No	queda	clar	si	en	el	cos	o	en	l’ànima,	l’humà	és	un	ser	dotat	d’enteniment	o	de	ment	
(a	més	de	sensacions	plaents		o	desagradables	(emocions),	de	desig	i	de	voluntat,	...).	
De	 fet	 l’humà	és,	amb	Kant	com	prototip,	una	ment	 amb	potes.31	Ser	humà	és	 tenir	
ment,	on		“jo,	el	subjecte,	em	faig	a	mi	mateix	objecte”	i	on	“el	subjecte	es	constitueix	a	
si	mateix	com	un	univers”.	La	ment	ho	ordena	tot.	“La	ment	pot	crear	el	que	suposa	
que	descobreix”.	La	ment	és	el	gran	tema	de	Kant.	

En	aquesta	ment	humana	hi	operen	dos	components	radicalment	diferents:	els	a	priori	
i	la	raó.	

Lluny	de	ser	passiva	(com	en	Locke)	o	contaminadora	(Hume),	la	ment	conté,	per	Kant,	
tots	els	a	priori	necessaris	per	imposar	un	ordre	a	l’experiència.	Es	tracta	de	conceptes	
elementals	 que	 Kant	 anomena	 formes	 i	 categories,	 posats	 o	 present	 en	 la	 ment	
prèviament	(a	priori)	a	tota	experiència	(innats).	
																																																													
28	Teoria	que	sosté	que	l’existència	dels	objectes	allà-a-fora	(de	nosaltres)	és	indemostrable	(dubtosa	en	
cas	d’idealisme	feble).	
29	 Paradoxalment	 Kant	 també	 fou	 un	 innegable	 precursor,	 intuïtiu	 i	 especulatiu,	 de	 la	 cosmologia	
moderna	(astrofísica):	origen	 i	evolució	de	 l’Univers	a	partir	d’una	“nebulosa	o	taca	 lletosa	originària”,	
universos	illa	(teoria	de	Kant-Laplace),	teoria	del	“disc	rotatori”,	…	Allò	que	fou	considerat	el	punt	feble	
del	sistema	de	Kant	s’ha	revelat,	en	el	terreny	científic,	com	seriosament	consistent.	
30	1,50	metres	d’alçada.	
31	Tal	com	correspon	a	una	personalitat	obsessiva.	
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A	més	a	més,	en	la	ment	de	l’home32,	també	hi	resideix	la	raó,	la	capacitat	de	raonar,	
de	pensar	sobre	el	que	els	a	priori	organitzadors	en	permeten	copsar.	Gràcies	a	la	raó	
podem	 embolicar	 enormement	 la	 troca	 (una	 activitat	 a	 la	 qual	 Kant	 s’hi	 dedicà	
esforçadament).	

	

Els	a	priori	kantians	(okupes	imprescindibles	de	la	ment)	

Que	la	ment	no	sigui	una	tàbula	rasa	o	una	cera	verge	i	que	porti	instal·lats	(de	fàbrica)	
uns	 organitzadors,	 no	 és	 cap	 originària	 interpretació	 o	 invent	 de	 Kant,	 com	molt	 bé	
sabem	des	de	Plató	a	Descartes.	El	mèrit	de	Kant	resideix	en	que,	a	més	d’inferir-ho,	es	
dedicà	a	analitzar-los	i	descriure’ls.	

Els	 a	 priori	 kantians	 són	 les	 “formes	 i	 límits”,	 les	 condicions	 que	 fan	 possible	 el	
contingut	 de	 l’experiència.	 Estem	 fets	 per	 encaixar	 amb	 el	 “món”	 allà-a-fora.	Món	 i	
ment	estan	predestinats	recíprocament	(tot	és	ú;	unitat	de	tot).	

Kant	distingeix	dos	grans	“paquets”	d’a	priori:	

1. Aquells	 que	 fan	 possible	 que	 l’objecte	 allà-a-fora	 o	 cosa-en-si	 prengui	 en	
nosaltres	una	forma,	passant	a	ser	la	cosa-en-mi,	és	deguda	a	l’aportació	de	dos	
a	priori	(que	estan	en	la	ment,	aquí-a-dins):	

-				El	a	priori	espai		

-				El	a	priori	temps.	

Ells	 donen	 estructura	 cognitiva	 o	 organització	 al	 que	 arribem	a	 conèixer	 (són	
condicions	internes	epistèmiques,	també	denominades	intuïcions)33.	

2. També	 com	 competències	 a	 priori,	 en	 la	 ment	 hi	 ha	 el	 que	 Kant	 anomena	
categories	o	conceptes	purs	(no	causats	per	l’experiència)	de	l’enteniment.	

Kant	estableix	que	en	la	ment	hi	ha	pre-establertes	12	categories:		

- Relatives	a	quantitat:	unitat,	pluralitat,	totalitat	

- Relatives	a	qualitat:	realitat,	negació,	limitació	

- Relatives	a	relació:	substància,	accident,	causa-efecte,	reciprocitat	

- Relatives	a	modalitat:	possibilitat,	existència,	necessitat.	

																																																													
32	En	el	ben	entès	que	l’humà	de	Kant	és	l’home	(mascle).	Només	els	mascles	(occidentals	i	blancs)	tenen	
competència	per	pensar.	La	dona	és	un	ésser	inferior,	el	“sexe	feble”.	
33	 A	 priori	 espai	 i	 a	 priori	 temps	 que	 Konrad	 Lorenz	 anomenarà	 “dispositius	 conceptius	 del	 món”	
(perceiving	apparatus).	
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Aquestes	 categories	permeten	 relacionar	 les	diferents	aferències	 (formatades	
ja	 en	 els	 seus	 atributs	 espacials	 i	 temporals)	 per	 tal	 que	 puguem	 construir	
judicis	sobre	les	experiències	i	conferir-li	al	pensar	la		universalitat	requerida.	

	

Els	judicis	crítics	a	priori	(purs)	

Aquest	components	a	priori	de	la	ment	donen	lloc	al	que	Kant	anomena	judicis	a	priori		
purs	o	judicis	analítics34,	universals	(comuns	a	tots	els	humans),	que	condicionen	i	fan	
possible	totes	les	proposicions	(són	necessaris,	doncs	sense	ells	no	sabríem	res	ni	ens	
podríem	entendre	amb	els	altres).	

	

Fenomen	(cosa-per-a-mi,	das	Ding	für	mich)	

Al	resultat	conscient	de	 la	conjunció	dels	a	priori	amb	les	aferències	provinents	de	 la	
cosa-en-si	 o	 noumen	 (allà-a-fora)	 és	 la	 cosa-per-a-mi	 o	 fenomen	 (aquí-a-dins	 o	
fenomen	 psíquic).	 Els	 fenòmens	 són	 l’aparença	 en-mi	 de	 la	 suposada	 realitat	 de	 la	
cosa-en-si	(que	continua	essent	desconeguda).	

És	 així,	 produint	 fenòmens,	 com	 segons	 Kant	 “la	 ment	 crea	 allò	 que	 suposa	 que	
descobreix”.	

	

La	raó	o	els	judicis	sintètics	a	posteriori	

A	 partir	 d’aquí	 la	 ment	 pot	 pensar/raonar,	 fer	 judicis	 sintètics	 a	 posteriori.	 Judicis	
impurs,	 doncs	 hi	 intervé	 l’experiència,	 transcendint-la.	 Treballen	 amb	 l’aparença	
fenomènica	mental	de	la	realitat	noumènica.	Són	fruit	de	la	“imaginació	racional”.	Són	
la	forma	i	el	contingut	de	la	ciència.	

	

																																																													
34	 En	 un	 diccionari	 actual	 el	 significat	 d’analític	 és:	 “relatiu	 o	 pertanyent	 a	 anàlisi”;	 definició	 que	 ens	
remet	a	Anàlisi:	“divisió	d’un	tot	en	les	seves	parts	constituents;	examen	de	les	parts	constituents	d’una	
matèria	 o	 tema”.	 De	 tal	 manera	 que	 si	 se’ns	 proposa	 o	 ordena	 realitzar	 una	 anàlisi	 del	 psiquisme	
(psicoanàlisi),	de	l’aigua	del	pou,	de	l’orina	o	del	que	sigui,	sabem	que	n’obtindrem	un	resultat	(esperat	
o	sorprenent)	que	serà	“veritat	per	definició”,	el	qual	ens	proporciona	un	coneixement	(que	el	pit	dret	
de	 la	mare	secretava	bilis,	que	a	causa	dels	purins	que	conté	 l’aigua	que	 l’ajuntament	ens	cobra	com	
potable	no	s’hauria	de	beure,	que	no	es	tracta,	com	esperaven,	que	s’hi	trobessin	bacils	de	nom	coli	sinó	
batejats	gonococs,	 ....).	En	Kant,	doncs,	el	 significat	del	mot	analític	 s’assembla	a	 l’actual,	però	no	del	
tot.	Un	 judici	o	proposició	analític	és	aquell	que	(en	fer-lo)	no	ens	proporciona	cap	coneixement	nou,		
doncs	tot		i	ser	veritat	per	definició	(necessàriament	vertader	o	universal)	ja	el	teníem	(el	coneixement)	
a	priori	(abans)	de	constatar-lo	(emetre	el	judici).	
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Les	passions	

A	més	 a	més,	 encara,	 en	 la	ment	 hi	 ha	 les	 passions,	 un	 “entrebanc	 per	 la	 raó”,	 un	
obstacle	 pel	 pensar;	 són	 trastornadores	 del	 judici,	 “una	 gangrena	 per	 la	 raó	 pura	
pràctica”.	

	

La	Raó	pràctica	

Per	fi,	completant	el	sistema	ontològic	de	Kant,	en	la	ment	humana	hi	actua	també	la	
raó	pràctica		o	imperatiu	moral	intern	(instal·lació	a	priori)	que	ens	indica	(consciència	
moral)	com	he	de	comportar-me,		donant-li	forma	a	la	conducta.	(v.	infra	Ètica).	

	

Les	qüestions	que	ha	de	resoldre	el	pensar		

¿Com	puc	adquirir	coneixement?	

	¿Allò	que	“descobrim”	 (pensant,	 raonant)	ho	he	de	“creure”	com	una	creació	divina	
(com	 postulà	 Berkeley)35	 o	 ho	 sé	 com	 el	 resultat	 natural	 de	 la	 capacitat	 de	 la	 raó	
humana	per	desxifrar	(judicar)	la	realitat?		

Per	 Kant,	 tots	 els	 interessos	 o	 objectius	 de	 la	 raó	 (tant	 els	 especulatius	 com	 els	
pràctics)	es	concentren		en	trobar	resposta	a	les	tres	qüestions	següents:		

1) ¿Què	puc	saber?		

2) ¿Què	he	de	fer?		

3) ¿Què	puc	esperar”36		

Aquest	 és	 l’objectiu	 tardà	 de	 Kant:	 aclarir-se	 amb	 si-mateix,	 posar	 ordre	 al	 seu	
incessant	pensar.	Per	fer-ho,	tal	com	Copèrnic	ha	procedit	amb	el	Sol	(heliocentrisme),	
Kant	hi	col·loca	la	ment	humana	(antropocentrisme).	

Siguin	d’una	o	 altra	mena,	 la	ment	humana	pot	 i	 ha	de	 realitzar,	 per	 Kant,	 5	 judicis	
(crítiques)	fonamentals:	

1. ¿Què	podem	saber?.	Tasca	del	judici	crític	de	la	raó	pura,	que	ens	marcarà	els	
límits	del	coneixement	(la	ratlla	vermella).		

2. Crítica	de	la	facultat	de	jutjar	(crítica	de	la	crítica).	

																																																													
35	V.	supra	pp.	613-614).	
36	Crítica	de	la	raó	pura,	p.	630.	
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3. ¿Com	 he	 de	 comportar-me?	 Judici	 crític	 de	 “les	 decisions	 morals”.	 És	 a	 dir:	
l’ètica	o	crítica	de	la	raó	pràctica.	

4. ¿Què	és	bell?.	Crítica	del	judici	estètic.	

5. La	qüestió	del	sentit.	Judici	teleològic	o	de	finalitat.	

	

La	qüestió	de	la	transcendència	

Segons	Kant,	directament	(biunívocament),	no	podem	conèixer	res	de	res.	No	podem	
traspassar	el	 límit	que	 la	nostra	conducció	té	 fixada.	No	tenim	accés	al	noümen,	a	 la	
cosa-en-si,	 a	 la	 realitat	 allà-a-fora.	 Malgrat	 aquesta	 mancança,	 com	 que	 tenim	
ordenadors	a	priori		i	la	facultat	de	la	raó,	això	ens	permet	interpretar,	sinó	explicar,	el	
misteri	del	noümen,	la	realitat.	Fent	ús	dels	judicis	analítics	a	priori	i	del	judicis	sintètics	
a	posteriori,	podem	interpretar	l’incognoscible.	D’això	Kant	en	diu	transcendir;	és	a	dir:	
fer	metafísica.	Només	així	(criticisme)	es	podrà	procedir	a	una	reformulació	del	pensat,	
pensar	de	nou	i	restablir	la	metafísica	torpedinada	per	Hume.	

El	que	es	transcendeix	és	el	“modus	de	veure	i	conèixer”	quelcom,	suma	i	producte	de	
l’objecte	i	el	subjecte	(però	no	un	sol	d’aquests	dos	components).	Transcendir	és	donar	
forma	a	 l’experiència	de	 la	realitat	 i	anar	més	enllà.	La	(gran)	hipòtesis	de	 la	filosofia	
transcendental	de	Kant	és	la	doble	consideració	de	l’objecte	(el	noümen	i	el	fenomen,	
l’absència	de	biunicitat	entre	allà	a	fora	i	aquí	a	dins,	entre	la	cosa-en-si	i	la	cosa-per-a-
mi.	 Vet	 aquí:	 quan	 “fem”	 metafísica,	 transcendim.	 A	 Kant	 ningú	 li	 va	 suggerir	
(Wittgenstein	tardarà	en	néixer)	que	també	era	possible	callar;	però	aleshores	Kant	no	
hagués	estat	Kant,	tal	com	és	(confós	i	difícil).	

En	conclusió:	no	som,	com	pretenen	els	empiristes	durs,	una	tàbula	rasa	o	cera	verge.	
No	 som	 només	 un	 mirall	 sobre	 el	 qual	 s’hi	 projecta	 i	 reflexa	 la	 cosa-en-si,	 ni	 una	
pel·lícula	 verge	 disposada	 a	 retenir	 les	 llums	 i	 formes	 que	 s’hi	 projecten	 (com	
patentitzà	 una	 neurobiologia	 materialista	 radical).	 Per	 Kant,	 interpretat	 per	 Konrad	
Lorenz,	 “el	 mirall”	 (ment	 o	 cervell	 on	 s’hi	 reflexa	 la	 realitat)	 té	 dues	 cares37	 i	 Kant	
residia	a	la	cara	del	darrera.	És	per	això	que	en	l’important	banquet	de	la	ciència	actual	
(i	no	pas	encara	en	les	postres),	Kant	és	una	menja	bàsica.	Kant	tenia	raó.	Només	que	
els	ingredients	del	plat	del	dia	d’avui	s’han	deconstruït	i	esferificat,	i	en	el	menú	ja	no	
s’hi	ha	registrat	amb	la	nomenclatura	kantiana	sinó	que	porten	el	de	pautes	 innates,	
d’epigènesis,...38	

																																																													
37	Konrad	Lorenz,	La	otra	cara	del	espejo,	Plaza-Janes,	ed.,	Barna.,	1974	(1973),	280	p.	
38	V.	Santiago	Ramón	y	Cajal,	Histología	del	sistema	nervioso	del	hombre	y	 los	vertebrados,	1899.	Jean	
Delacour,	 Neurobiología	 del	 aprendizaje,	 Alhambra,	 Madrid,	 1982	 (1978).	 Jean-Pierre	 Changeux,	 El	
hombre	 neuronal,	 Espasa	 Calpe,	 Madrid,	 1985	 (1983).	 Irenaus	 Eibl-Eibesfeldt,	 El	 hombre	
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Ètica		

Macedonio	 Fernández	 és	 clar	 i	 taxatiu:	 Kant	 “funda	 la	 moral	 de	 la	 conducta	 sin	
razones”39.	Kant	no	considera	possible	l’Ètica	com	una	qüestió	d’elecció	personal	que	
estigui	més	enllà	de	normes	 i	 deures.	 Kant	només	 considera	 la	moral	 com	un	deure	
absolut,	d’obligat	compliment	i	que	no	obeeix	a	raons.	Es	tracta	de	moral	i	no	d’ètica	
(tal	com	l’entenem	nosaltres).	La	moral	és	una	“creença”	a	la	que	per	imperatiu	ens	hi	
hem	lliurement	(?)	adherit,	“imposant-se	per	sobre	la	raó	teòrica”.	Hem	de	comportar-
nos	no	per	raó	de	criteris	i	d’eleccions	personals	i	circumstancials	(per	exemple	tenint	
en	compte	les	conseqüències	sobre	altres	persones,	tals	com	“primum	non	nocere”,	no	
perjudicar	 a	 tercers,	 o	 per	 no	 sentir-nos	 incòmodes	davant	d’una	 situació	 concreta).	
S’ha	de	fer	el	que	s’ha	de	fer	-	en	tota	circumstància	i	condició,		et	sentis	com	et	sentis	i	
tingui	 per	 tu	 i	 pels	 altres	 les	 conseqüències	 derivades-	 per	 Imperatiu	 Categòric	 d’un	
deure	 absolut	 i	 universal	 (vàlid	 per	 tots	 els	 humans).	 De	 fet,	 l’Imperatiu	 Categòric	
moral	 de	 Kant	 està	 en	 la	 base	 (l’esperit	 o	 l’entranya)	 de	 la	 teoria	 moderna	 i	
contemporània	del	Drets	Humans	(formulari	de	Consciència	universal).	

Posem	 uns	 exemples	 pràctics:	 si	 fas	 el	 que	 fas	 “per	 sentir-te	 bé”	 (cas	 de	 molts	
voluntaris	 d’ONG),	 per	 “compassió”	 (perquè	 et	 “fa	 pena”),	 per	 empatia	 (simpatia,	
solidaritat,...),	 per	 compromís,	 per	 obligació,	 per	 obtenir	 una	 recompensa	 (“caritat”	
cristiana),	 ...	 res	 d’això	 és	 ètic	 (o	moral).	 Si,	 continuant	 amb	 exemples	 de	 situacions	
postkantianes,	membres	de	 la	Gestapo	acudeixen	a	casa	d’algú	que	 té	amagada	una	
família	jueva	i	és	requerit	a	respondre	sobre	el	particular,	 l’obligació	d’aquest	algú	es	
de	 respondre	 afirmativament	 (mai	 s’ha	 de	 mentir,	 siguin	 quines	 siguin	 les	
conseqüències	de	dir	la	veritat).40	

Així	doncs,	 faig	el	que	he	de	fer	malgrat	m’agradi	o	em	desagradi	 fer-ho;	ho	faig	per	
pur	sentit	del	deure.	“L’acció	és	el	domini	de	la	moral”.	La	intenció	no	compta	i	tampoc	
el	resultat.	L’ètica	de	Kant	no		és	utilitària	ni	pragmàtica.		

¿D’on	sorgeix	aquesta	rígida	i	universal	consciència	moral?	(que	no	prové	ni	de	la	raó	
ni	de	les	emocions	ni	dels	sentiments	ni	de	l’adoctrinament	).	La	resposta	és	òbvia:	de	
“dins	de	nosaltres”,	és	un	a	priori.	L’humà	neix	marcat	per	l’imperatiu	categòric	del	bé,	
del	bé	absolut,	ideal,	universal,	no	històric,	preestablert.	

																																																																																																																																																																																			
preprogramado,	 Alianza,	Madrid,	 1987.	Howard	Gardner,	Estructuras	 de	 la	mente,	 FCE,	México,	 1987	
(1983).	 J.	 Jubert,	 J.	 Navarra,	El	 primer	 any	 de	 vida,	 Ed.	 62,	 Barna.,	 1987.	 Edward	O.	Wilson,	 Sobre	 la	
naturaleza	 humana,	 FCE,	 México,	 1990	 (1978).	 Alexis	 Leontiev,	 El	 desarrollo	 del	 psiquismo,	 Akal,	
Madrid,	 1983	 (1559).	 Eric	 H.	 Lenneberg,	 Fundamentos	 biológicos	 del	 lenguaje.	 Alianza,	Madrid,	 1975	
(1967)...	
39	M.F.	o.c.	p.	349.	
40	Encara	està	per	obrir	el	debat	entorn	de	l’ètica	de	la	convicció	i	l’ètica	de	la	responsabilitat,	endegat	
per	 Max	 Weber	 (1864-1920)	 a	 L'ètica	 protestant	 i	 l'esperit	 de	 capitalisme	 (1905),	 Fondo	 de	 Cultura	
Económica,	Mèxico,	2003,	pp.	40-42.	
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Com	hem	de	comportar-nos	no	es	pot	deixar	a	 la	 lliure	elecció	de	cada	u	ni	a	 l’atzar	
d’haver	 rebut	 una	 “bona	 educació”.	 Si	 cadascú	 fes	 el	 que	més	 bé	 li	 semblés	 (en	 el	
sentit,	 inclús	 de	 fer	 el	 bé)	 o	 cada	 grup	 cultural	 o	 religiós	 tingués	 les	 seves	 pròpies	
normes,	el	món	seria	caòtic.	El	deure	és	el	deure	de	tots,	és	el	prerequisit	bàsic	de	tot	
comportament.	“Si	mirem	dins	nostre,	descobrim	que	tenim	consciència	moral”.		

	

Estètica	

¿Què	cosa	és	la	bellesa?	¿És	objectiva	(està	en	l’objecte-en-si	o	és	una	inefable	qüestió	
subjectiva?41	¿Es	tracta	d’una	“forma”	aferent,	neutra,	que	encaixaria	amb	un	a	priori	
estètic	 (“l’ideal	 de	 la	 imaginació”)?	 o	 ¿el	 receptor	 aquí-a-dins	 està	 fet	 per	 encaixar	
(adaptar-se)	a	una	cosa	allà-a-fora	objectivament	bella?	(dit	d’altra	forma:	¿un	objecte	
“bell”	 és	 desencadenador	 d’una	 pauta	 tròpica	 positiva,	 amb	 cap	 altra	 interès	 que	 el	
plaer?).	

Per	Kant	és	gràcies	a	un	a	priori	estètic	que	podem	tenir	coneixement	(la	cosa-per-a-
mi)	que	una	experiència	sensible	d’una	cosa	allà-a-fora	(la	cosa-en-si)	és	bella.	De	no	
ser	per	això	la	bellesa	de	la	cosa-en-si	ens	seria	inaccessible	(com	tot).	

Es	 tracta,	per	Kant,	d’una	estètica	 transcendental,	 que	 transcendeix	 l’aparença	 i	 que	
ens	desborda	 (sobrepassa).	És	 tracta	d’un	universal	 (comú	a	 tots	els	humans	de	 tota	
època	i	lloc).42	L’estètica,	per	Kant,	és	qüestió	de	sentit	comú,	no	de	gustos.	

	

Política43		

Kant	 resumeix	 explícitament	 el	 seu	 pensar	 sobre	 política	 (dispers	 o	 fragmentat	 en	
diferent	 obres	 prèvies)	 a	 Projecte	 de	 pau	 Perpètua	 (1795)44.	 Considera	 la	 Història,	
malgrat	les	aparences,	com	un	terreny	on	l’imperatiu	moral	recollit	per	les	lleis	ha	de	
fer	 possible	 “l’establiment	 d’una	 societat	 civil	 que	 administri	 el	 dret	 de	 forma	
universal”.	

En	qualsevol	 tram	d’aquest	procés	històric,	els	estats	del	món	només	poden	regir-se	
pel	deure	tipificat	en	el	dret	(estats	de	dret)	 i,	en	conseqüència,	 la	política	ha	d’estar	
absolutament	subordinada	a	la	moral.	La	política	es	funda	en	el	dret	i	el	dret,	per	Kant,	
és	“el	 conjunt	de	condicions	per	 les	quals	el	 lliure	albir	d’un	pot	concordar-se	amb	el	
dels	 altres	 d’acord	 amb	 una	 llei	 general	 de	 llibertat”	 (tal	 com	 s’havia	 definit	 en	 la	
																																																													
41	Qüestió	de	gustos,	deien	els	eclairés	parisins	del	XVII	(Helvetius,	v.	supra	p.	719,	o	el	baró	D’Holbach,	
p.	729).	
42	Gran	part	de	l’anomenat	art	contemporani	contradiu	aquest	universal	estètic	de	Kant.	
43	Immanuel	Kant,	Història	i	política,	ed.	62,	Barna.,	2002,	291	p.	
44	Immanuel	Kant,	Sobre	la	paz	perpetua,	Tecnos,	Madrid,	1991,	69	p.	
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Declaració	 de	 Drets	 dels	 humans	 i	 del	 ciutadà	 de	 l’any	 1789:	 llibertat,	 igualtat	 i	
fraternitat).	En	el	ben	entès,	però,	que	 la	 finalitat	de	tota	actuació	política	no	rau	en	
aconseguir	la	teòrica	felicitat	i	satisfacció	de	les	necessitats	dels	ciutadans	(que	també	
prometia	donar	el	despotisme	il·lustrat	i	defensarà	l’utilitarisme).	

Kant	 no	 és	 demòcrata.45	 L’imperatiu	 moral	 prohibeix	 al	 sobirà	 (a	 l’executiu)	 tota	
decisió	que	alhora	no	pogués	esser	presa	per	cada	subjecte	moral	 i,	per	 tant,	no	cal	
consultar	per	res	al	poble.	

Per	 altra	 part	 està	 igualment	 convençut	 de	 la	 idea	 de	 progrés	 homogeni	 de	 la	
humanitat,	 en	 el	 seu	 esdevenir	 històric	 vers	 la	 llibertat,	 la	 igualtat	 i	 la	 pau	 (la	 qual	
acabarà	essent	perpètua).	Teleologisme	prehegelià.	

	

Sentit		

“La	vida	 (aquesta	vida)	és	problemàtica”,	però,	 tot	 i	que	no	sabem	perquè,	ens	plau	
“fer-nos	a	un	mateix”	i	“complir	tranquil·lament	les	nostres	tasques	quotidianes”.	

	

Conclusió-resum	sobre	Kant		

Per	 Kant,	 les	 dades	 fonamentals	 del	 nostre	 coneixement	 del	 món	 (tot	 i	 ser	 aquest	
incognoscible)	 ens	 són	proporcionades	per	 l’encaix	 del	 nostre	 aparell	 perceptiu	 amb	
els	a	priori	de	la	ment	i	per	la	facultat	de	raonar	lògicament,	construint	així	un	model	
que	 transcendeix	 la	 realitat	 perceptible.	 És	 a	 dir,	 no	 gaire	 res	 més,	 amb	 diferent	
narrativa,	que	allò	dit	pels	antics	innatistes	(de	Plató	a	Descartes,	Leibniz,	Rousseau,	...)	
i	a	les	antípodes	del	que	formularen	el	primer	Berkeley	i	els	empiristes	anglesos	(Locke,	
Hume)	i	francesos	(Meslier,	Helvetius,	...).	

Amb	Kant	tornem		a	“fer	volar	coloms”.	

																																																													
45	Jean	Touchard,	Historia	de	las	ideas	políticas,	Tecnos,	Madrid,	2013,	p.	378.	


