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                         Guió per la lectura 

1.- Com interpretes el paràgref penúltim del prefaci : “cal que l'autor es resigni , un 
cert  temps,  a  esperar  pacientement  abans  qeu  el  món  (....)  Espero  que  l'autor 
s'excusarà de fer de mitjançer en aquest  afer,  ja  que el  meu propòsit  només és 
augmentar-ne el seu públic, removent algunes dificultats que han impedit aprendre 'n 
tot el seu significat.” Què creus que vol dir Hume amb aquestes paraules? 

2.- Per què no podem treure cap conclusió que l'experiència no autoritzi segons Hume? 

3.- Posa seguint la definició de Hume en el text un exemple d'impressió  i la seva 
corresponent idea. Busca en l'exemple el paralelisme que ell mateix comenta entre 
sentir y pensar a propòsits de les emocions o passions per exemple. 

4.-Quin és el concepte d'innat per Hume? Com entén el mateix? 

5.- Quina és el raonament per trobar la idea de causa que utilitza ? Fins on pot arribar 
l'exemple de les boles de billar, quines lleis segueix? 

6.- En què es fonamenta la inferència a partir de la causa en relació a l'existència de 
l'efecte  ?(segueix  tots  el  passos  que  s'expliquen  fins  arribar  a  la  falta  de 
demostració) Quin tipus de raonaments utilitzem seguint aquestes inferències i quins 
no ? 

7.-  Quin  és  el  coneixement  que  té  Adam  sobre  la  naturalesa  ?  El  passat  dona 
arguments a favor dels fets futurs?  Què desmenteix respecte a les qüestions de 
fet? Què coneixem sobre la realitat? 

8.-Per què el costum és la guia de la vida i  no la raó i s'estableix com a cànon dels 
nostres judicis futurs? Aquesta tesi a qui pot contradir dins el pensament filosòfic ? 

9.- Què dóna rigor a les qüestions de fet i veracitat a les mateixes ? Quina diferència 
estableix alehores la creença entre una proposició  per considerar-la veritable i una 
que no ho és? 

10.- Per acabar què creus que vol dir amb “ De tot allò que s'ha dit el lector percebrà 
fàcilment que la filosofia inclosa en aquest llibre és molt escèptica i tendeix a donar-
nos una noció de les imperfeccions i limits estrets de l'enteniment humà” ? Com ho 
interpretes dins el seu pensament? 


