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TEMA 1.  EL SABER FILOSÒFIC 

DICURS RACIONAL VS. ALTRES DISCURSOS 
 

1.1. LA REALITAT  

Què és la realitat? On comença, i on acaba? La realitat es podria definir com               
allò que sembla ser. La realitat fonamentalment és un acord. Allò que acordem com              
real és real. Cada persona pot tenir la seva pròpia realitat, la seva percepció. I com                
podem saber quina es la verdadera? Normalment, i des del sentit comú s’entén que             
allò real és allò que pertany al món en què vivim i, per tant, allò que existeix en                  
l’espai-temps. 

Es distingeixen dos tipus de realitat, la subjectiva i l'objectiva: 

● OBJECTIVA: La realitat objectiva és tot allò que es pot considerar que            
existeix “fora” del subjecte. Si tu mai ho veiessis o opinessis sobre això,             
seguiria existint.  

Exemple: Una dona es sent home ja que creu pensar com ells, ser com ells, i                
sentir-se com ells. El fet objectiu és que, independentment del que pensi, senti o              
digui, serà una dona. Es pot demostrar que és una dona, encara que ella es negui.  

● SUBJECTIVA: Tot allò que existeix “dins” del subjecte. Una realitat          
subjectiva mai arribarà a ser empírica ni demostrable ni tangible, ja que es             
crea i desapareix en el propi subjecte.  

Exemple: Un noi s'enfada amb el seu pare perquè segons ell li ha aixecat la veu. La                 
resta de la família que estava presenciant l'escena diu que no es veritat que li hagi                
aixecat la veu, que simplement ho està magnificant. El noi “ha cregut” que l'ha              
cridat però no ha estat així ja que els crits NO existien pels demés membres,               
excepte per a ell. Tot ha estat dins del seu subjecte.  

 

1.2. DISCURS INTERPRETATIU 

El discurs interpretatiu és la manera d’interpretar la realitat mitjançant el           
llenguatge. El discurs interpretatiu intenta ser una descripció, explicació i predicció           
de la realitat per tenir un cert control sobre els fenòmens naturals. S’origina per              
donar resposta a dos estats de consciència que té l’ésser humà davant el món que               
l’envolta: l’admiració i l’angoixa. El discurs interpretatiu és necessari per          
adaptar-nos al món i tenir respostes.  

El discurs interpretatiu pot ser racional i no racional.  
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● No racional: Un discurs no racional és el que està fonamentat en            
explicacions sobrenaturals. Per exemple, considerar que tot el que passa es           
degut a déus o esperits. Els mites són exemples de discursos no racionals.  

● Racional: En el discurs racional s'abandona l'intent d'explicar les coses          
mitjançant els éssers divins i s'expliquen les coses fent servir la RAÓ per tal              
d'entendre-la d'una manera crítica i racional.  

Un exemple de discurs racional és per exemple qualsevol teoria acceptada           
actualment per la comunitat científica.  

 

1.3. DISCURS INTERPRETATIU NO RACIONAL. EL MITE 

MITE: relat simbòlic que interpreta la realitat fent servir la imaginació i            
fonamentant les seves explicacions en causes sobrenaturals  

Segon la gran enciclopèdia catalana, un mite és una dita, narració, etc,            
plàstiques, fabuloses i generalment contraposades a qualsevol tipus de formulació          
enraonada i demostrada, emprades sobretot per a expressar conviccions filosòfiques,          
cosmovisionals o religioses.  

La creació de mites va respondre a una exigència humanosocial per           
expressar no només el destí de l'home en el món sinó també justificar l'ordre de la                
realitat i de la societat.  

A continuació explicaré un mite grecoromà per tothom conegut de manera           
que utilitzant la raó i una actitud crítica puguem raonar el perquè de ser un discurs                
no racional.  

Les sirenes a diferència del que pensa molta gent, dins de la tradició grega              
eren éssers marins, meitat dones i meitat aus. La seva ascendència no està clara.              
Segons les versions més comunes del mite, són filles de Melpómene (musa de la              
tragèdia) i d'Aqueloo (déu del riu homònim i primogènit dels déus-rius). El primer             
esment que es coneix de les sirenes és en l'Odissea, quan Odiseu s'enfronta al seu               
cant en el mar. Només apareixen dos, però altres tradicions parlen de tres: Pisínoe,              
Agláope i Telxiepia o fins i tot de quatre. 

De les sirenes se sap que la seva especialitat era la música. Es creu que una                
tocava la lira, una altra cantava i l'altra tocava la flauta.  

D'acord amb el mite més difós, vivien en una illa del Mediterrani i amb la música                
que tocaven atreien als marins, que atordits pel so, perdien el control del vaixell              
que s'estavellava contra els esculls. Llavors les sirenes devoraven als navegants. 

Per comprovar si aquest mite es cert o fals, podem utilitzar alguns dels             
criteris d'acceptació d'una teoria: mitjançant la referència empírica hi ha          
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constància de que actualment ningú ha vist una sirena. Utilitzant la coherència            
interna és impossible que puguem imaginar l'existència d'aquests éssers, ja que pel            
que sabem científicament és impossible que hi hagi cap criatura semblant.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 LA RELIGIÓ 

 

 

 

RELIGIÓ: és el conjunt de creences i conviccions, d'actituds i sentiments i de maneres              
de comportament, o pràctiques que vinculen una persona o un grup humà amb allò              
que hom reconeix com a sacre, misteriós o transcendent, i sovint identificat amb un o               
més déus".  

Les religions les considerem discursos no racionals ja que no hi ha cap             
referència empírica en la que es demostri que els seus fonaments o les seves              
principals idees siguin certes.  

 

 

1.4. ORIGEN HISTÒRIC DEL PENSAMENT RACIONAL 

L'origen del pensament racional va succeir històricament al segle VI a. C que             
va ser quan es va passar del mite al logos. Aquest canvi de mentalitat li succeïx a                 
tothom al llarg de la seva vida, és el punt en què madures intel·lectualment. Per               
exemple els nens petits arriben a aquest estat quan deixen de creure en fades,              
màgia, o qualsevol tipus de fenomen sobrenatural.  

Hi ha dos maneres d’arribar al logos (pensament racional): a nivell           
individual o col·lectiu. Un exemple a nivell individual és el que he explicat             
anteriorment dels nens quan creixen. És quan hi arribes tu sol, amb la teva              
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consciencia al passar els anys. I un exemple a nivell col·lectiu seria el que va sofrir                
Grècia al segle VI a.C que va ser quan van començar a dubtar i a preguntar-se el                 
perquè de les coses, i pensar una mica més enllà dels mites.  

A nivell col·lectiu aquest pas va succeir a la ciutat de Milet, a Grècia,              
concretament a la zona d’Àsia Menor o Costa d’Anatol·lia, que actualment pertany a             
Turquia i que en temps dels grecs eren col·lònies gregues que s’havien guanyat als              
perses. 

 

 

 

Hi van haver-hi molts factors que van causar la crisi del mite i que van fer                
que la gent canviés de mentalitat. Els principals factors d'aquest canvi van ser:  

● L'increment de l'activitat comercial a la zona i el contacte amb altres            
cultures. Es van començar a connectar cultures i això va fer que els             
ciutadans de Milet es preguntessin per exemple: per què els meus deus són             
diferents dels d’una altra part del món? Quins són els verdaders? 

● Enriquiment de la població. Aquest fet va ajudar molt al canvi, ja que al              
guanyar més diners tenien més temps lliure.  

● L'increment de l'oci i el temps lliure. Això va fer que els ciutadans tinguessin              
més accés a la cultura, que s'enriquissin més intel·lectualment i per tant que             
es preguntessin preguntes existencials i posessin en dubte el mite.  

● L'aparició de la moneda va ajudar a desenvolupar la ment humana, cosa que             
va donar suport a pensar més enllà.  

● Augment de la capacitat abstractiva de la gent a conseqüència de l’aparició            
de la moneda i de l’increment de la complexitat en les transaccions            
comercials.  
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Com es pot veure tots aquests factors estan enllaçats entre si, per arribar a              
un resultat final que és el pas del mite a logos.  

 

● CARACTERÍSTIQUES MITE I LOGOS 

 

MITES LOGOS 

Antropomòrfic (forma humana) Discurs racional 

Imaginatiu Demostrable 

Propi d’una cultura Pretén ser universal i necessari 

Dogmàtic Crític 

Assistemàtic Sistemàtic 

Causes sobrenaturals dels fenòmens Causes naturals dels fenòmens 

 

1.5.  LA CIÈNCIA 

CIÈNCIA: coneixement sistemàtic sobre la realitat que explica els fenòmens          
mitjançant causes naturals i elabora models teòrics amb fonament empíric que           
permeten fer prediccions. La ciència és basicament un mètode d'investigació de la            
realitat.  

Parlar del mètode científic és referir-se a la ciència (bàsica i aplicada) com             
un conjunt de pensaments universals i necessaris, i que en funció d'aquests            
sorgeixen algunes qualitats importants, com la que està constituïda per les lleis            
universals que conformen un coneixement sistemàtic de la realitat. El mètode           
científic intenta una bona elaboració d'aquests pensaments universals i necessaris.  

El raonament científic constitueix un estricte procés de deducció, procés en           
el qual estan exclosos la imaginació i el pensament intuïtiu.  

La característica del mètode científic hipotèticodeductiu és que les hipòtesis de les            
que es dedueixen els plantejaments s'elaboren amb la base del material empíric            
recollit a través de diversos procediments com l'observació i l'experiment.  

Les principals etapes del mètode científic són:  

Observació 

Consisteix en la recopilació de fets sobre un problema o fenomen natural            
que desperta la nostra curiositat. Les observacions han de ser clares i el més              
nombroses possibles, perquè s'han de fer servir com a punt de partida per a la               
solució.  
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Ex: Volem estudiar si la velocitat de caiguda lliure dels cossos depèn de la seva               
massa. Per a això, deixem caure, des d'una mateixa altura un guix i una fulla de                
paper. Observem que el guix arriba molt abans que el paper al terra. Si mesurem la                
massa del guix, veiem que aquesta és major que la massa del paper.  
 

Hipòtesis 

És la explicació que donem al fer observat. Aquesta interpretació ha de ser             
provada per les observacions i els experiments posteriors. Les hipòtesis no han de             
ser considerades certes ja que un mateix fet pot explicar-se mitjançant diverses            
hipòtesis.  

Ex: Podem formular, com a hipòtesi, el següent raonament: "Cau amb major            
velocitat el cos que posseeix major massa".  
 

Disseny experimental 

Consisteix en la comprovació de la hipòtesis. L'experimentació determina la          
certesa de les possibles explicacions que hem donat i decideix que una hipòtesi es              
confirmi  o no.  

Ex:  Si llancem un guix i un full de paper arrugat, veiem que arriben al terra                
pràcticament al mateix temps. Si seguim aquesta línia d'investigació i llancem un            
full de paper arrugat i un altra full sense arrugar des de la mateixa alçada, veiem                
que el full arrugat arriba molt abans al terra.    
 

Conclusions 

L'anàlisi de les dades experimentals permet al científic comprovar si la seva            
hipòtesi era correcta i donar una explicació científica al fet o fenomen observat.             
L'emissió de conclusions consisteix en la interpretació dels fets observats d'acord           
amb les dades experimentals.  

Ex: A la vista dels resultats experimentals, es pot concloure que no és la              
massa la que determina que un objecte caigui abans que un altre al terra; més               
aviat, serà la forma de l'objecte la determinant. Com a comprovació del nostre             
resultat deduïm que la nostra hipòtesi inicial era incorrecta. Tenim, per exemple, el             
cas d'un paracaigudista: la seva massa és la mateixa amb el paracaigudes obert i              
sense obrir; no obstant això, cau molt més ràpid si el paracaigudes es troba tancat.  
 

Llei 

Consisteix en un conjunt de fets derivats de les observacions i experiments,            
classificats i interpretats, que es consideren demostrats. La llei és una hipòtesis            
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demostrada mitjançant experiments. Ens ajuda a preveure el desenvolupament i          
evolució de qualsevol fenomen natural.  
 

Teoria 

És una hipòtesis en la qual s'han relacionat una gran quantitat de fets sobre              
el mateix fenomen.  

També s’anomenen teories, el conjunt d’hipòtesis, lleis i explicacions         
descriptives i predictives que permeten explicar la naturalesa d’un fenomen o           
conjunt de fenòmens. Quan hem pogut comprovar les hipòtesis i elaborar les lleis             
científiques, podem integrar aquestes lleis en un model teòric o teoria sobre la             
realitat. Per exemple, les lleis i hipòtesis de l’evolució estan integrades en la teoria              
de l’evolució; les lleis i hipòtesis de la relativitat d’Einstein estan integrades en la              
teoria especial i general de la relativitat. 

I com podem saber que una teoria es certa? Els principals criteris            
d'acceptació d'una teoria són: 

● Referència empírica. (Intentar demostrar mitjançant l'observació o càlculs        
que és cert.) 

● Coherència interna (No cal provar res, ja que mitjançant la pròpia raó i             
consciència es veu automàticament que és cert.) 

● Absència d'incompatibilitat amb altres teories acceptades. (Que la teoria no          
sigui anul·lada per una altra teoria).  

 

● CARACTERÍSTIQUES GENERALS DEL DISCURS CIENTÍFIC 
 

1. Sistemàtic: Es tracta d'un coneixement organitzat segons principis o regles, és a             
dir, un sistema. Ex: Estructura de la física 

 

2. Generalitzable: Els principis, teories i lleis científiques s'han de poder aplicar a             
la totalitat d'objectes d'estudi; per tant, diem que la ciència és un discurs d'allò que               
és universal i necessari.  

 

No pot haver-hi ciència particular i contingent:  
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Necessària: Que existeixi sempre. Un deu (per definició) és necessari.  

Contingent: Pot ser o no ser, pot desaparèixer.  

 

3. Comprovable: Els coneixements científics s'han de poder corroborar         
empíricament.  

 

● Verificació: Constatació empírica mitjançant l'observació experimental. 

● Demostració: Comprovació d'un enunciat sobre la realitat mitjançant un         
model teòric que li dona sentit. El model teòric ha de tenir referència             
empírica.  

 

● CLASSIFICACIÓGENERAL DE LES CIÈNCIES 

- LÒGICA  

- FORMALS O ABSTRACTES - MATEMÀTIQUES 

Ciències que no necessiten l’experiència.  

Es poden desenvolupar a partir de la ment.  

 

- FÀCTIQUES O EMPÍRIQUES - EXPERIMENTALS I    
NATURALS 

Parlen de fets                     (Física, Química, Biologia...) 

     -HUMANES  I SOCIALS 

       (Història, Economia, Filosofia,  

         Antropologia, Dret... 

 

La ciència té un mètode analític-reductiu, que divideix la realitat en           
parcel·les d'estudi per conèixer la realitat objectivament. Analític perquè divideix          
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la realitat en parcel·les d’especialitat, i reductiva perquè redueix l’estudi científic a            
parts cada cop més reduïdes de la realitat. 

1.6.  LA FILOSOFIA 

A diferència de la ciència, la filosofia té un mètode sintètic globalitzador.            
Sintètic, perquè no divideix la realitat en parcel·les com fa la ciència sinó que              
unifica i relaciona les coses entre si, cercant el sentit de totes les coses, i               
globalitzador perquè estudia tota la realitat en el seu conjunt i no només parts com               
fa la ciència.  

 

 

 

 

El terme “Filosofia” prové del grec i significa “Philos” (amic o amant) i             
“sophia” (saviessa). Es diu que va ser Pitàgores (s. V aC) que quam li van anomenar                
“savi”, ell va respondre que de cap manera es considerava un savi sinó només un               
amant de la saviesa, un philosophos.  

Actualment la filosofia es defineix com una reflexió crítica, sobre la totalitat            
d'allò que és real cercant les causes últimes. La filosofia es fa preguntes sobre la               
realitat. La majoria sense resposta per trobar el sentit a les coses.  

La filosofia no és metòdica, no és analítica, no és matemàtica ni una ciència              
exacte. Investiga fets i conseqüències i estableix punts de vista o discussions sobre             
llocs en què la visió o la raó es troben o es contraposen.  

La filosofia i la ciència coincideixen en el fet que ambdues són            
sistemàtiques, ja que els seus coneixements estan organitzats; també les dues són            
generalitzables perquè el que diuen té un caràcter universal acceptat a les            
diferents cultures; però no és comprovable, a diferència de la ciència, ja que les              
afirmacions que fa són tan àmplies i generals que no es poden contrastar             
empíricament. 
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Podem classificar la filosofia de la següent manera: 

 

 
 

 
 

 


