
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L A  F I L O S O F I A  

 
ORÍGENS. 

Cap al s. VII a. C. el pensament racional neix a Grècia. 
Són els grecs els que donen la idea de la naturalesa (physis) amb dos 
significats: El conjunt de totes les coses i l’Essència de les coses. 
La primera escola presocràtica és la dels “milesios”, sobre el s. VII a. C.; entre 
ells: Tales de Milet, Anaxímenes i Anaximandre. 
Cronològicament posterior, s. VI a. C., és l’escola de Pitàgores.  

ELS   SOFISTES   I   SÒCRATES. 

Sobre la segona meitat del s. V a. C. va començar a Grècia, especialment a 
Atenes, l’anomenada Il�lustració Grega. 
Atenes estava en procés de democratització, la seva societat era composta 
per diferents grups:  
• Ciutadans lliures (el 20%), 

amb dret a vot; 
• Metecos, també un  20%, 

lliures però sense dret a vot i  
• esclaus, el 60% restant, sense 

llibertat ni vot. En total són uns 
200.000 habitants. 

Per altra banda, a Esparta hi havia 
un sistema aristocràtic, en pugna 
contra Atenes per a la consecució 
de l’hegemonia a la península 
hel�lènica. Dins d’aquest context 
va sorgir la filosofia dels sofistes – 
literalment significa savis- i 
Sòcrates. 

Plató (427 a. C-347 a. C) 
Plató fou un gran deixeble de 
Sòcrates que crea la seva escola a 
Atenes i alhora fou Mestre d’ 
altres grans filòsofs com Aristòtil. 
La seva obra més important fou 
els diàlegs, l’ ensenyament amb 
diàlegs la copia del seu gran mestre Sòcrates, i a través d’aquest personatge 
exposa les seves idees. 
Plató representa la tornada a la preocupació per a una explicació racional de 
la naturalesa que, des dels presocràtics durant 50 anys (amb l’escepticisme i 
relativisme dels sofistes i Sòcrates), havia estat abandonada.  
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Aristòtil. (384 a. C-322 a. C) 
Realitzà la següent divisió de les ciències 
teòriques en física, matemàtiques i Filosofia. 
El tema de la naturalesa es tractava en la física i 
l’ontologia. 
Aristòtil, sobretot en biologia, va arribar a la 
conclusió que cada ésser té un ordre, un pla 
interior, la seva funció a la naturalesa. Va deixar 
de costat, encara que per un moment, el món de 
les idees. 

RACIONALISME    I    EMPIRISME. 

El Renaixement va sorgir com a conseqüència de la crisi del segle XIV que 
significà la fi del feudalisme i l’ inici del món burgès.  
La burgesia, passà a designar una nova classe social que, a diferència de l’ 
aristocràcia, buscava la font de riquesa en el treball, sota l’afirmació de que 
l’home val allò que produeix. 

Marx afirmà que és en aquesta època quan sorgeix el capitalisme. Hi va haver 
molts canvis en la mentalitat entre els que destaquen: el canvi de l’ actitud 
respecte de la mort i hi ha una valoració ètica de la persona. 
L’ ideal de la vida no era seguir un model -com els savis hel�lenístics o els 
sants del cristianisme-, sinó afirmar la pròpia personalitat i el propi model de 
vida. 
Cal destacar els sorprenents avenços de l’ Astronomia. Els problemes 
mecànics que aquesta plantejava no es podien resoldre per la mecànica d’ 

Aristòtil. Per això, els aristotèlics van veure en 
aquest fet una argumentació contra la nova 
astronomia, però Galileu i Newton van 
desautoritzar les seves objeccions amb una 
mecànica científica moderna i ordenada. 

Descartes (1596-1650). 
És el pare de la filosofia moderna.  
La seva filosofia sorgeix en el següent context: s’ 
ha produït ja una certa ruptura amb la filosofia 
medieval, però no s’havia plantejat encara una 
nova forma d’ entendre la veritat.  

Aquesta filosofia es basa en la confiança en la raó 
i la consideració d’aquesta com a alguna cosa interna de l’ individu. 
 
 
 

 

 

 
Per a Descartes la seguretat no prové del  pensament diví, ni és alguna cosa 
externa com el pensament grec, sinó que deriva de la certesa de la ment 
humana. 
La seva cèlebre frase que resumeix la seva filosofia és: Penso, per tant 
existeixo (Cogito, ergo sum). 

Locke (1632-1704) i Hume (1711-1776) 
Són, amb Berkeley, els màxims representants de l’ empirisme. 
Es coneix com a empirisme la doctrina filosòfica que es desenvolupa a 
Anglaterra en part del segle XVII i el segle XVIII, i que considera l’ experiència 
com la única font vàlida del coneixement. Només el coneixement sensible ens 
posa en contacte amb la realitat. Tenint en compte aquesta característica, els 
empiristes prenen les ciències naturals com el tipus ideal de ciència, ja que es 
basa en fets observables. 

FILOSOFIA   DE  LA  IL�LUSTRACIÓ 

La Il�lustració va ser un moviment 
ideològic, de caràcter filosòfic i 
cultural en sentit ample, que va 
impregnar totes les activitats 
literàries, artístiques, històriques i 
religioses. S’ exten i desenvolupa 
durant el segle XVIII, que acostuma 
a anomenar-se "Segle de les Llums". 
Va tenir molta influència a 
Anglaterra, França i Alemanya.  
L’ obra més important de l’època és 
"La Enciclopedia o Diccionario 
razonado de la ciencias, de las artes 
y de los oficios". 
Com a filòsofs destaquen Voltaire, 
Kant , Marx i Nietzsche. 

Voltaire (1694-1778) va voler donar una interpretació filosòfica a la historia 
mitjançant el concepte de progrés. La finalitat de la història és la de destacar 
el progrés de l’ esperit humà. 

Kant (1724-1804) Alemany format en el racionalisme procedeix a un estudi 
de com és possible la construcció de la ciència, i reflexionant sobre el 
problema de les relaciones entre la raó i la realitat. 
Destaquen en les seves obres: Crítica de la raó pura. 
 
 

  



 
 
 
 

Marx (1818-1883) va ser un polític, filòsof i economista alemany. Fundà, junt 
a Hegels, el marxisme, corrent filosòfica hereva de la filosofia clàssica 
alemanya, l’economia política britànica i el socialisme utòpic francès i britànic.  
Aquesta concepció del món es caracteritzava per l’ afirmació de la seva 
independència respecte de la ciència i la renúncia a les veritats absolutes. 

Nietzsche (1844-1900) La seva filosofia era la 
formulació completa de l’ irracionalisme modern. 
Plantejava una crítica a tota la tradició 
occidental, sobretot a Plató, ja que el 
considerava l’ origen de l’ esmentada civilització i 
de la filosofia cristiana.  

Ortega y Gasset (1883-1955) 
Va ser, amb Unamuno, un dels filòsofs més 
importants de la filosofia espanyola.  
Representava una síntesi de les corrents 
filosòfiques del s XX i dels grans moviments 
filosòfics occidentals. La seva filosofia era 
vitalista i nega el supòsit fonamental del 
racionalisme europeu clàssic : allò primari no és 
el pensament, sinó la vida.  

Habermas (1929-  ) 
És el filòsof l’ escola de Frankfurt, pretén realitzar una reflexió sobre el fet 
de que el progrés de la societat ha donat lloc a que l’ home sigui un ser 
oprimit i manipulat, sobretot després de la crisi de valors en tots els àmbits.  
 

FILOSOFIES   POSTMODERNES. 

A finals del segle XX i inicis de l’actual, 
predomina una racionalitat sobre una altra, per 
exemple de la tecno-científica sobre la 
racionalitat simbòlica i moral. Ens trobem en 
una pluralitat filosòfica i alhora hi ha una 
revitalització de la filosofia.  

Molts filòsofs pretenen reduir totes les filosofies 
a camins semblants cap a la comprensió de 
l’ésser humà i de la realitat però també hi ha 
qui interpreta la filosofia actual d’una manera 
reduccionista, com un individualisme que cada 
cop s’allunya més de la tradició filosòfica. 
 

 
 
 

 

REFERÈNCIES  A   LA  XARXA: 

DELL’ ORDINE, José Luis. Historia de la filosofía. Disponible en línia: 
http://www.monografias.com/trabajos/filosofia/filosofia.shtml 

ROMÁN, Julio. De la filosofía postmoderna hacia las filosofías postmodernas. 
Disponible en línia: 
http://www.monografias.com/trabajos11/postmod/postmod.shtml 
 

 
 
 

LLIBRES   SOBRE   FILOSOFIA  A LA BIBLIOTECA  DE   PIERA: 

 

A 

ALCOBERRO, Ramon. La Filosofia de la Il�lustració, 1992. 

ARISTÒTIL. Ética a Nicómaco, 2010.  

D 

DE CRESCENZO, Luciano. Història de la filosofia grega: de Sòcrates als 
neoplatònics, 1990.  

DESCARTES, René. Discurs del mètode, 2008.  

E 

ESPOSITO, Roberto. Bíos: biopolítica y filosofía, 2006. 

G 

GONZÁLEZ, Moisés. Introducción al pensamiento filosófico: filosofía y 
modernidad, 2008. 

GUY, Alain. Historia de la filosofía española, 1985. 
 
 

  



 
 

 

H 

HUISMAN, Denis. Diccionario de las mil obras clave del pensamiento, 1997.  

HUME, David. Investigació sobre els principis de la moral, 1994.  

K 

KANT, Immanuel. Prolegòmens a tota 
metafísica futura que vulgui presentar-se com a 
ciència, 1996. 

L 

LAW, Stephen. Filosofía, 2008. 

LEGUIZAMÓN, Héctor. Atlas de filosofía, 2009.  

N 

NIETZSCHE, Friedrich.  La Genealogia de la 
moral: un escrit polèmic, 1995. 

O 

ORTEGA y GASSET, José. ¿Qué es filosofía?, 1997.  

P 

PAPINEAU, David. Filosofía: mundo, mente y cuerpo, conocimiento, fe, ética y 
estética, sociedad, 2008. 

PIEVANI, Telmo. Creación sin Dios, 2009. 

PRADES, Josep Lluís. La Filosofia de la ciència, 2005. 

R 

RACIONERO, Luis. Oriente y Occidente: filosofía oriental y dilemas 
occidentales, 1994. 

S 

SÁNCHEZ CEREZO, Sergio. Filosofía ,1999  

SERRA, Xavier. Història social de la filosofia catalana: la lògica 1900-1980, 
2010  

W 

WARBURTON, Nigel. Filosofía básica, 2005  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIBLIOTECA DE PIERA 

Horari: 

de dilluns a divendres  de 15,30 a 20,30 h 
dijous i dissabtes de 10 a 14 h 

Adreça: 

Avda Gall Mullat, 7 - 08784 Piera - telf. 93 778 96 65 

 


