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CRÍTICA DE LA RAÓ PURA 

PRÒLEG 

Text 1 
 

“Fins ara s'admetia que tot el nostre coneixement s'havia de regir pels objectes; però, amb aquesta 5 
pressuposició, tots els assaigs fets mitjançant conceptes per decidir a priori alguna cosa sobre ells, amb la qual 

eixamplar el nostre coneixement, quedaven anihilats. Assagem, doncs, per una vegada si no avançarem millor 

en les tasques de la metafísica admetent que els objectes han de regir-se pel nostre coneixement, la qual cosa 

ja concorda més bé amb la desitjada possibilitat d'un coneixement a priori d'aquests objectes que establirà 

alguna cosa sobre ells abans que ens siguin donats. S'esdevé amb això exactament com amb el primer 10 
pensament de Copèrnic, el qual, no sortint-se'n amb l'explicació dels moviments del cel si admetia que tota la 

munió de les estrelles girava al voltant de l'espectador, assajà de donar-hi una explicació més bona fent que 

l'espectador giravoltés i deixant, en canvi, les estrelles immobils.” 

 

Text 2 15 
 “A la part analítica de la crítica es demostra: que l'espai i el temps són meres formes de la intuïció 

sensible, és a dir, simples condicions de l'existència de les coses quant a fenòmens; que tampoc posseim 

conceptes de l'enteniment ni, per tant, elements per conèixer les coses sinó en la mesura en què pot donar-se la 

intuïció corresponent a tals conceptes; que, en conseqüència, no podem conèixer un objecte com a cosa en sí 

mateixa, sinó quant a objecte de la intuïció empírica, és a dir, quant a fenomen. D'això es dedueix que tot 20 
possible coneixement especulatiu de la raó es troba limitat als simples objectes de l'experiència. No obstant, 

hem de tenir en compte que, encara que no podem conèixer aquests objectes com a coses en si mateixes, sí ens 

és possible, al menys, pensar-los.” 

 

Text 3 25 
 “Vaig haver, doncs, de suprimir el saber per deixar lloc a la fe.” 

 

 

 

 30 
INTRODUCCIÓ 

I. De la diferència entre el coneixement pur i el coneixement empíric 

Text 4 

No hi ha cap dubte que tot el nostre coneixement comença amb l'experiència, perquè amb quin mitjà 
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hauria de ser despertada la capacitat de coneixement per exercir-se si no és amb objectes que commouen els 

nostres sentits i ara provoquen per ells mateixos representacions, ara posen en moviment l'activitat del nostre 

enteniment perquè les compari, les lligui o les separi i elabori així la matèria bruta de les impressions sensibles 

per aconseguir un coneixement dels objectes que s anomena experiència? Segons el temps, doncs, cap 

coneixement precedeix en nosaltres l'experiència, i amb ella comencen tots. 5 

Però encara que tot el nostre coneixement comença amb l'experiència, no per això certament tot 

procedeix de l'experiència. Ja que bé podria ser que fins i tot el nostre coneixement experiencial fóra un 

compost de tot el que rebem mitjançant impressions i de tot el que la nostra pròpia capacitat de coneixement 

produeix per ella mateixa (ocasionat merament per mitjà d'impressions sensibles), addició aquesta que no 

distingim d'aquella matèria bàsica fins que un llarg exercici ens ho assenyala i ens ensinistra per fer-ne la 10 
separació. 

 

Text 5 

D'ara endavant, doncs, per coneixement a priori entendrem no aquells que s'esdevenen 

independentment d'aquesta experiència o d'aquella altra, sinó els coneixements absolutament independents de 15 
tota experiència. A aquests s'hi oposen els coneixements empírics o coneixements que no són possibles més 

que a posteriori, això és, per experiència. Dels coneixements a priori, però, s'anomenen purs aquells 

coneixements en què no hi ha barrejat absolutament res d'empíric. Així, per exemple, la proposició: tot canvi 

té la seva causa, és una proposició a priori, però no és pura, perquè el canvi és un concepte que només pot ser 

tret de l'experiència. 20 

************************************************************* 

II. Estem en possessió de certs coneixements a priori, i fins i tot l’enteniment comú mai no està sense tenir-

ne 

Text 6 

Ara cal que trobem un criteri pel qual puguem distingir amb seguretat entre un coneixement pur i un 25 
coneixement empíric. És cert que l'experiència ens ensenya que alguna cosa és feta de tal o de tal manera, però 

no ens ensenya que no pugui ser d'una altra manera. Si es troba, doncs, primerament una proposició, que és 

pensada alhora amb la seva necessitat, aleshores és un judici a priori; si, a més, aquesta proposició no deriva 

de cap altra que per si mateixa, per la seva banda, no sigui vàlida com a proposició necessària, aleshores és 

absolutament a priori. Segonament: l'experiència no dóna mai als seus judicis una universalitat vertadera o 30 
estricta, sinó solament una universalitat suposada i comparativa (per inducció), de manera que cal dir 

pròpiament que, pel que fa a allò que hem percebut fins ara, no hi ha cap excepció a tal o tal regla. Així, 

doncs, si un judici és pensat amb estricta universalitat, això és, de forma que no és permesa com a possible cap 

excepció, aleshores aquest no és derivat de l'experiència, sinó vàlid absolutament a priori. La universalitat 
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empírica no és, doncs, més que un augment arbitrari de la validesa, que passa de la que és vàlida en la majoria 

dels casos a la que ho és en tots, com és ara en la proposició: tots els cossos són pesants. En canvi, quan la 

universalitat estricta pertany essencialment a un judici, aleshores aquesta universalitat li assenyala una font 

particular de coneixement a priori. La necessitat i la universalitat estricta són, doncs, distintius segurs d'un 

coneixement a priori i es troben inseparablement unides l'una a l'altra. Però com queen l'ús de vegades és més 5 
fàcil mostrar la limitació empírica que no la contingència dels judicis, o algunes vegades també és més 

convincent mostrar la universalitat il·limitada que atribuïm a un judici que no la seva necessitat, és convenient 

servir-se separadament d'ambdós criteris pensats, cadascun dels quals és per si mateix infal·lible. 

Text 7 

Ara, és fàcil de mostrar que en el coneixement humà hi ha realment judicis d'aquesta mena, necessaris 10 
i universals en el sentit més estricte, i, per tant, purs a priori. Si es vol un exemple de les ciències no cal sinó 

posar els ulls en totes les proposicions de la matemàtica; si es vol un tret de l'ús més ordinari de l'enteniment, 

hi pot servir la proposició: tot canvi ha de tenir una causa. A més, en aquest darrer exemple fins el concepte 

d'una causa enclou tan manifestament el concepte de la necessitat del lligam amb un efecte i el de la 

universalitat estricta de la regla, que aquest concepte es perdria per complet si es volia derivar-lo, com va fer 15 
Hume, d'una freqüent associació del que s'esdevé amb el que precedeix, i d'un costum que sorgeix (per 

consegüent, d'una necessitat merament subjectiva) d'enllà ,car representacions. També es podria mostrar, 

sense necessitat de semblants exemples per provar la realitat dels principis purs a priori en el nostre 

coneixement, que aquests són indispensables per a la possibilitat de l'experiència mateixa, i, per consegüent, 

exposar-los a priori. Ja que, l'experiència mateixa, d'on podria treure la certesa si totes les regles per les quals 20 
progressa fossin sempre empíriques i, per tant, contingents? Per això, difícilment es pot donar a aquestes 

regles el valor de primers principis. Tanmateix, podem acontentar-nos aquí d'haver exposat l'ús pur de la 

nostra capacitat de coneixement com un fet juntament amb els seus senyals distintius. Però no simplement en 

judicis, sinó fins i tot en conceptes, es pot mostrar que alguns d'aquests tenen un origen a priori. Suprimiu a 

poc a poc del vostre concepte de l'experiència d'un cos tot allò que és empíric: el color, la duresa o la blanesa, 25 
la pesantor i encara la impenetrabilitat; sempre resta, però, l'espai que aquest cos (que ara ha desaparegut del 

tot) ocupava i que no podeu suprimir. Igualment, si del vostre concepte empíric de tot objecte, corporal o no 

corporal, suprimiu totes les propietats que us ensenya l'experiència, no podreu, tanmateix, prendre-li aquella 

per mitjà de la qual el penseu com a substància o com a inherent a una substància (per bé que aquest concepte 

enclogui més determinació que el concepte d'un objecte en general). Així, doncs, cal que confesseu, portats 30 
per la necessitat amb què aquest concepte se us imposa, que té el seu lloc en la vostra capacitat de 

coneixement a priori. 

************************************************************ 
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III.  La filosofia té necessitat d’una ciència que determini la possibilitat, els principis i l’abast de tots els 

coneixements a priori. 

Text 8 

Més important encara que tot el que ha estat dit més amunt és que certs coneixements abandonen 

fins i tot el camp de totes les experiències possibles, i per mitjà de conceptes per als qual no pot ser donat 5 
experiencialment enlloc cap objecte corresponent, tenen l’aparença d’eixamplar l’abast dels nostres judicis 

més enllà de tots el límits de l’experiència. 

I és precisament en aquests darrers coneixements que ultrapassen el món dels sentits i en què 

l’experiència no pot donar cap fil conductor ni cap esmena, on hi ha les recerques de la nostra raó, les quals 

considerem, per llur importància, prou més excel·lents i d’una intenció última molt més sublim que tot el que 10 
por aprendre l’enteniment en el camp dels fenòmens.  És per això que, fins i tot amb perill de caure en l’error, 

ho arrisquem tot abans que abandonar recerques tan importants per qualsevol motiu d’irresolució, o per 

menyspreu i indiferència.  Aquests inevitables problemes de la raó pura són Déu, la llibertat i la immortalitat.   

I la ciència la intenció última de la qual, amb tots els seus preparatius, no es dirigeix pròpiament sinó a la 

resolució d’aquests problemes s’anomena metafísica, i el seu procediment és al començament dogmàtic, ço és, 15 
que sense examinar prèviament la capacitat o la incapacitat de la raó per a una empresa tan gran, n’assumeix 

la realització amb tota la confiança. 

********************************************************** 

IV. De la diferència entre judicis analítics i judicis sintètics 

Text 9 20 

En tots els judicis on és pensada la relació d'un subjecte amb el predicat (si considero només els 

judicis afirmatius, ja que l'aplicació als judicis negatius és després fàcil), aquesta relació és possible de dues 

maneres. O el predicat B pertany al subjecte A com alguna cosa que hi ha continguda (d'amagat) en aquest 

concepte A, o B es troba completament fora del concepte A, tot i que, en efecte, hi estigui enllaçat. En el 

primer cas, el judici l'anomeno analític; en l'altre, l’anomeno sintètic. Així doncs, els judicis analítics (els 25 
afirmatius) són aquells en què el lligam del predicat amb el subjecte és pensat per identitat; però aquells en 

què aquest lligam és pensat sense identitat s'han d'anomenar judicis sintètics. Dels primers se'n pot dir també 

judicis d'explicació, i dels altres, judicis d'ampliació, perquè aquells, amb el predicat, no afegeixen res al 

concepte del subjecte, sinó que solament el descomponen per anàlisi en els seus conceptes parcials que ja 

estaven pensats (si bé confusament) en ell; els darrers, al contrari, afegeixen al concepte del subjecte un 30 
predicat que no hi estava pensat i que no s'hauria pogut obtenir per cap anàlisi. Per exemple, quan clic: tots els 

cossos són extensos, aquest judici és un judici analític, perquè no tinc necessitat d'ultrapassar el concepte que 

enllaça amb el cos per trobar l'extensió com enllaçada amb ell, sinó que solament he d'analitzar aquest 

concepte, això és, prendre consciència del divers que sempre penso en ell, per trobar-hi aquest predicat; aquest 
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judici és, doncs, un judici analític. En canvi, quan dic: tots els cossos són pesants, el predicat és alguna cosa 

del tot diferent del que jo penso en el mer concepte d'un cos en general. L'afegiment d'un predicat dóna, per 

consegüent, un judici sintètic. 

Text 10 

Els judicis d'experiència, com a tals, són tots sintètics. Fóra absurd fonamentar en l'experiència un 5 
judici analític, perquè no tinc necessitat de sortir del meu concepte per formular el judici i, per tant, per 

formular-lo tampoc no necessito cap testimoniatge de l'experiència. Que un cos sigui extens és una proposició 

que es manté ferma a priori i no és cap judici d'experiència, ja que abans de recórrer a l'experiència ja tinc en 

el concepte totes les condicions per al meu judici, i del concepte tan sols puc extreure el predicat seguint el 

principi de contradicció, alhora que prenc consciència de la necessitat del judici, necessitat que l'experiència 10 
mai no podria ensenyar-me. En canvi, encara que no inclogui en el concepte d'un cos en general el predicat de 

la pesantor, aquest concepte, tanmateix, designa un objecte de l'experiència per mitjà d'una part de la mateixa 

experiència, i a aquesta part, doncs, puc afegir-n'hi encara d'altres d'aquesta mateixa experiència com 

pertanyents al susdit objecte. Prèviament puc conèixer d'una manera analítica el concepte de cos mitjançant 

els distintius de l'extensió, de la impenetrabilitat, de la figura, etc., tots els quals són pensats en aquest 15 
concepte. Ara bé, si eixamplo el meu coneixement i miro enrere cap a l'experiència d'on havia tret aquest 

concepte de cos, aleshores també trobo la pesantor enllaçada sempre amb els anteriors distintius, i l'afegeixo, 

per tant, sintèticament, com a predicat a aquell concepte. És sobre l'experiència, doncs, que es fonamenta la 

possibilitat de la síntesi del predicat de la pesantor amb el concepte de cos, perquè, encara que l'un no estigui 

contingut en l'altre, ambdós conceptes, en tant que parts d'un tot, això és, de l'experiència--la qual és ella 20 
mateixa un lligam sintètic de les intuïcions--, pertanyen l'un a l'altre, tot i que només d'una manera contingent. 

Text 11 

Però en els judicis sintètics a priori aquest mitjà que serveix d'ajuda hi manca totalment. Si he 

d'ultrapassar el concepte A per conèixer-ne un altre, B, com enllaçat amb ell, en què em baso i amb quin mitjà 

és possible la síntesi, si no tinc l'avantatge de mirar en el camp de l'experiència per buscar-ho? Agafem la 25 
proposició: tot el que s'esdevé té la seva causa. En el concepte d'alguna cosa que s'esdevé jo penso, certament, 

una existència, que és precedida per un temps, etc., i això se'n pot treure judicis analítics. Però el concepte 

d'una causa es troba totalment fora d'aquell concepte i comunica alguna cosa de diferent allò que s'esdevé; no 

està, doncs, contingut en aquesta darrera representació. Aleshores, com arribo a dir, allò que s'esdevé en 

general, alguna cosa que és totalment diferent i a conèixer que el concepte de causa, encara que no estigui 30 
contingut en el allò que s'esdevé, tanmateix li pertany i fins i tot necessàriament? Quina és aquí la incògnita X 

en què es basa l'enteniment quan creu trobar fora del concepte de A un predicat B que li és estrany i que 

considera, però, que hi està enllaçat? L'experiència no, perquè el principi esmentat afegeix aquesta segona 

representació a la primera, no solament amb més universalitat que la que pot proporcionar l'experiència, sinó 

també amb l'expressió de la necessitat i, per tant, completament a priori i per mers conceptes. Ara bé, sobre 35 
aquests principis sintètics, és a dir, d'ampliació, descansa tot el propòsit últim del nostre coneixement 
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especulatiu a priori; ja que els principis analítics són, en efecte, allò més importants i necessaris, però només 

per aconseguir la claredat dels conceptes que s'exigeix per a una síntesi segura i extensa, com correspon a una 

adquisició realment nova. 

 V. En totes les ciències teòriques de la raó hi ha continguts, com a principis, judicis sintètics a priori 

Text 12 5 

1. Els judicis matemàtics són tots sintètics. Aquesta proposició sembla que ha escapat fins ara a les 

observacions dels analistes de la raó humana i fins i tot sembla exactament contrària a totes les seves 

conjectures, encara que és irrevocablement certa i de conseqüències molt importants. Atès que s'havia trobat 

que totes les conclusions dels matemàtics es desenvolupaven seguint el principi de contradicció (cosa exigida 

per la naturalesa de tota certesa apodíctica), es persuadia que els principis també eren coneguts pel principi de 10 
contradicció; tanmateix, en això s'equivocaren, perquè una proposició sintètica pot ser examinada, per 

descomptat, seguint el principi de contradicció, i solament de manera que sigui pressuposada una altra 

proposició sintètica de la qual pugui ser deduïda, però mai en ella mateixa. 

Abans de res cal remarcar que les proposicions pròpiament matemàtiques són sempre judicis a priori i 

no empírics, perquè comporten la necessitat, que no pot ser treta de l'experiència. Però si no es vol admetre 15 
això, d'acord!, aleshores restringiré la meva proposició a la matemàtica pura, el concepte de la qual ja implica 

que aquella no conté coneixement empíric sinó solament coneixement pur a priori. 

Text 13 

Sens dubte, es podria pensar de primer que la proposició 7 + 5 = 12 és una proposició merament 

analítica, que resulta, seguint el principi de contradicció, del concepte d'una suma de set i cinc. Però 20 
considerat de més a prop, es troba que el concepte de la suma de set i cinc no conté sinó la reunió d'ambdós 

números en un d'únic i, per tant, no està pensat de cap manera què és aquest únic número que enclou els altres 

dos. El concepte de dotze no està ja pensat, de cap de les maneres, perquè jo penso només aquella reunió de 

set i cinc, i encara que analitzi tant de temps com vulgui el meu concepte d'aquesta possible suma, no hi 

trobaré, certament, el dotze. Cal ultrapassar aquests conceptes, valent-se de la intuïció que correspon a un dels 25 
dos, posem per cas la dels cinc dits o (com Segner en la seva aritmètica) la dels cinc punts, i afegir així, a poc 

a poc, les unitats del cinc--donat en la intuïció--al concepte de set. Agafo, doncs, de primer el número 7 i 

valent-me per al concepte de cinc dels dits de la mà, en tant que intuïció, afegeixo a poc a poc al número 7--

seguint la imatge que en tinc--les unitats que abans havia recollit per constituir el número 5; és així que veig 

néixer el número 12. Que 5 han de ser afegides a 7 ho he pensat, certament, en el concepte d'una suma, 7 + 5, 30 
però no que aquesta suma sigui igual al número 12. La proposició aritmètica és, per tant, sempre sintètica. A 

aquest convenciment hi arribem molt més clarament prenent números una mica més grans, ja que aleshores és 

ben evident que, per més voltes que donem als nostres conceptes, posant-los a l'endret o a l'inrevés, mai no 

podrem trobar-ne la suma a partir de la mera anàlisi dels nostres conceptes si no recorrem a la intuïció. 
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Text 14 

Igual de poc analític és qualsevol principi de la geometria pura. Que la línia recta és la més curta entre 

dos punts és una proposició sintètica, ja que el meu concepte de tot allò que és recte no conté cap magnitud, 

sinó solament una qualitat. El concepte del més curt és, doncs, totalment afegit i no pot ser extret del concepte 

de línia recta mitjançant cap anàlisi Per tant, aquí cal recórrer a la intuïció, i només mitjançant aquesta és 5 
possible la síntesi. 

Uns pocs dels principis que els geòmetres pressuposen són, en efecte, analítics i descansen sobre el 

principi de contradicció; però com les proposicions idèntiques, tan sols serveixen per a la cadena del mètode i 

no com a principis; per exemple, a = a, el tot és igual a si mateix, o (a + b) > a; això és, el tot és més gran que 

una de les parts. I també aquests mateixos, però, tot i que són vàlids segons mers conceptes, únicament són 10 
admesos en la matemàtica perquè poden ser presentats en la intuïció. 

Text 15 

2. La ciència de la natura (physica) conté, com a principis, judicis sintètics a priori. Només vull posar 

com a exemple un parell de proposicions, com és ara que en tots els canvis del món corporal la quantitat de 

matèria resta inalterada, o que en tota comunicació del moviment, l'acció i la reacció han de ser sempre iguals 15 
l'una a l'altra. En aquestes dues proposicions queda clara no solament la necessitat i, doncs, l'origen a priori de 

totes dues, sinó també el fet que són proposicions sintètiques; ja que en el concepte de matèria jo no penso la 

permanència, sinó simplement la presència d'aquesta matèria en l'espai pel fet d'ocupar-lo. Així, doncs, 

ultrapasso realment el concepte de matèria per afegir-hi mentalment alguna cosa a priori que no pensava en 

ell. La proposició, per tant, no és analítica, sinó sintètica, i tanmateix pensada a priori. Així també en la resta 20 
de proposicions de la part pura de la ciència de la natura. 

Text 16 

3. En la metafísica, tot i que fins ara només és considerada com una ciència assajada, però 

indispensable per la naturalesa de la raó humana, ha d'haver-hi continguts coneixements sintètics a priori. 

Aquella no solament s'interessa per analitzar els conceptes que ens fem a priori de les coses i explicar-los així 25 
analíticament, sinó que volem eixamplar el nostre coneixement a priori, per a la qual cosa cal servir-nos d'uns 

principis que afegeixin al concepte donat alguna cosa que no hi era contingut, i anar, mitjançant judicis 

sintètics a priori, cap a fora del concepte, tan lluny que ni l'experiència mateixa ens pugui seguir, com en la 

proposició: el món ha de tenir un primer començament, i en moltes d'altres. Així, doncs, la metafísica és 

formada, si més no segons la seva finalitat, per meres proposicions sintètiques a priori. 30 

VI. Problema general de la raó pura 

Text 17 

Es guanya ja molt quan es pot posar una gran quantitat de recerques sota la fórmula d'un problema 
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únic, ja que d'aquesta manera no solament s'afavoreix la seva pròpia tasca determinant-la exactament sinó que 

també es facilita el judici a tothom que vulgui esbrinar si hem aconseguit o no el nostre propòsit 

suficientment. Doncs bé, el problema genuïnament propi de la raó pura es troba contingut en la qüestió: Com 

són possibles judicis sintètics a priori? 

Si la metafísica s'ha mantingut fins ara en un estat tan fluctuant d'incertesa i de contradiccions és 5 
exclusivament perquè no s'ha plantejat abans aquest problema i potser ni tan sols la diferència entre els judicis 

analítics i els judicis sintètics. Ara bé, de la solució d'aquest problema, o d'una demostració satisfactòria que la 

possibilitat de resoldre'l--de la qual demana saber l'explicació--en realitat no es dóna, depenen l'aixecament o 

la caiguda de la metafísica. David Hume, el filòsof que més s'acostà a aquest problema, però que va estar ben 

lluny de determinar-lo suficientment i de pensar-lo en la seva universalitat, perquè s'aturà simplement en la 10 
proposició sintètica del lligam de l'efecte amb les seves causes (principium causalitatis), va creure descobrir 

que una semblant proposició a priori era totalment impossible, i d'acord amb les seves conclusions, tot allò 

que anomenem metafísica aniria a parar en una mera il·lusió d'una presumpta comprensió racional allò que, en 

realitat, tan sols ha estat extret de l'experiència i ha rebut pel costum l'aparença de la necessitat. Ell mai no 

hauria caigut en aquesta asserció, que destrueix tota filosofia pura, si hagués considerat el nostre problema en 15 
la seva universalitat, ja que s'hauria adonat que, segons el seu argument, tampoc no hi podria haver cap 

matemàtica pura, perquè aquesta conté certament proposicions sintètiques a priori; llavors, el seu bon 

enteniment l'hauria preservat prou d'aquella asserció. 

Text 18 

En la solució del problema esmentat hi ha inclosa alhora la possibilitat de l'ús pur de la raó en la 20 
fonamentació i el desenvolupament de totes les ciències que contenen un coneixement teòric a priori dels 

objectes, és a dir, la resposta a les qüestions següents: 

Com és possible la matemàtica pura? 

Com és possible la física pura? 

Atès que aquestes ciències estan realment donades, és convenient demanar-se ara com són possibles, 25 
ja que han de ser possibles ja està demostrat per la seva realitat. Però pel que fa a la metafísica, el seu progrés, 

fins ara dolent, és clar que no pot sinó fer dubtar qualsevol de la seva possibilitat, sobretot perquè no es pot dir 

de cap de les metafísiques exposades fins ara que, respecte a la seva finalitat essencial, es trobi realment 

realitzada. 

Text 19 30 

Ara bé, en cert sentit aquesta mena de coneixement ha de ser considerada també com a donada, i la 

metafísica, per bé que no ho sigui en tant que ciència, és certament real en tant que disposició natural 

(metaphysica naturalis). Ja que la raó humana, sense ser moguda per mera vanitat de saber molt, és impulsada 

per la seva pròpia necessitat i continua avançant irresistiblement fins a qüestions que no poden ser respostes 

per cap ús empíric de la raó ni per principis manllevats d'aquest ús, i per això en tots els éssers humans, així 35 



IMMANUEL	  KANT	  –	  Selecció	  de	  textos	  
 

9 

 

que en ells la raó s'eixampla fins a l'especulació, realment sempre hi ha hagut, i continuarà havent-hi, alguna 

mena de metafísica. I sobre aquesta es planteja ara la qüestió: 

Com és possible la metafísica a títol de disposició natural? És a dir, com neixen de la naturalesa de la 

raó humana universal les qüestions que la raó pura es planteja a si mateixa, i que, per la seva pròpia necessitat, 

està impulsada a respondre tan bé com li és possible? 5 

Però com que en tots els assaigs fets fins ara per respondre aquestes qüestions naturals--per exemple, 

si el món té un començament o si existeix des de l'eternitat, etc.--sempre hi han estat trobades contradiccions 

inevitables, no és possible donar-se per satisfet amb la mera disposició natural envers la metafísica--és a dir, 

amb la capacitat racional pura mateixa, de la qual, en efecte, sempre neix alguna metafísica (sigui quina 

sigui)--, sinó que ha de ser possible arribar, pel que fa a ella, a la certesa del saber o de la ignorància dels 10 
objectes, és a dir, a una decisió sobre els objectes de les seves qüestions o sobre la capacitat o incapacitat de la 

raó de judicar alguna cosa en relació amb els seus objectes; per tant, a eixamplar amb confiança la nostra raó 

pura o a posar-hi barreres determinades i segures. Aquesta darrera qüestió, que deriva del problema universal 

esmentat, podria ser, amb justícia, la següent: com és possible la metafísica com a ciència? 

Text 20 15 

La crítica de la raó, doncs, al capdavall porta necessàriament a la ciència; per contra, l'ús dogmàtic de 

la raó sense crítica porta a assercions sense fonament, a les quals es pot oposar d'altres assercions igualment 

aparents, i, per consegüent, porta a l'escepticisme. 

Aquesta ciència no pot ser d'una extensió espantosament gran, perquè no s'ocupa d'objectes de la raó 

—la varietat dels quals és infinita—, sinó simplement de la raó mateixa, de problemes que neixen totalment de 20 
les seves entranyes i que li són proposats no per la naturalesa de les coses que són diferents d'ella, sinó per la 

seva pròpia naturalesa. Aleshores, quan ja ha conegut del tot la seva pròpia capacitat respecte als objectes que 

se li poden presentar en l'experiència, li ha de ser fàcil determinar completament i segura l'abast i els límits de 

l'ús que n'ha pogut assajar enllà dels límits de l'experiència. 

Podem, doncs, i hem de considerar com no esdevinguts tots els assaigs que han estat fets fins ara per 25 
constituir dogmàticament una metafísica, ja que el que en aquests hi ha d'analític, és a saber, la mera 

descomposició dels conceptes que resideixen en la nostra raó a priori, encara no és la finalitat sinó només una 

preparació per a la metafísica pròpiament dita, això és, per eixamplar-ne sintèticament el coneixement a priori, 

i aquesta anàlisi no és útil per a tal finalitat perquè no mostra més que allò que hi ha contingut en aquests 

conceptes, no la manera com arribem a priori a tals conceptes per a després poder determinar-ne l'ús vàlid 30 
respecte als objectes de tot coneixement en general. No cal tampoc gaire abnegació per renunciar a totes 

aquestes pretensions, ja que les contradiccions innegables--i fins i tot inevitables en el procediment dogmàtic--

de la raó amb si mateixa han fet perdre des de ja fa temps el prestigi a cadascuna de les metafísiques que hi ha 

hagut fins ara. Serà necessària més constància per a no deixar-se destorbar interiorment per la dificultat i 

exteriorment per la resistència, a fi de promoure una ciència imprescindible per a la raó humana, de la qual es 35 
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pot podar, ben cert, totes les branques que li han brostat, però no tallar-la de soca-rel, gràcies a un altre 

tractament, completament oposat al seguit fins ara. 

VII.  Idea i divisió d’una ciència particular, amb el nom de la crítica de la raó pura. 

Text 21 

Anomeno transcendental tot coneixement que en general s’ocupa no tan d’objectes com de la nostra manera 5 
de conèixer els objectes, en la mesura en què aquesta manera de conèixer-los ha de ser possible a priori.  Un 

sistema de conceptes d’aquesta classe s’anomenaria filosofia transcendental.  Però aquesta filosofia, per la 

seva banda, encara és massa per al començament.  Com que una tal ciència hauria de contenir integralment 

tant el coneixement analític com el coneixement sintètic a priori, és massa extensa pel que fa al nostre 

propòsit, puix només podem portar l’anàlisi fins al punt en què és imprescindiblement necessari per examinar 10 
en tota la seva extensió els principis de la síntesi a priori, que és la nostra única tasca. Aquesta recerca, que no 

podem anomenar pròpiament doctrina, sinó tan sols crítica transcendental, perquè el seu propòsit no és 

l’eixamplament dels coneixements sinó solament llur correcció, i que ha de proporcionar la pedra de toc: del 

valor o del no valor de tots els coneixements a priori, és la tasca que ens ocupa.  Una crítica semblant és, per 

consegüent, una preparació, tant com és possible, per a un organon i, si aquest no reïx, una preparació almenys 15 
per a un canon de la raó pura, segons el qual en tot cas algun dia podria ser exposat, tan analíticament com 

sintèticament, el sistema complet de la filosofia de la raó pura, tant si aquest consisteix en l’eixamplament 

com en la mera limitació del coneixement racional.  El fet que això sigui possible, en efecte, i que un sistema 

semblant no podria ser d'una gran extensió si és que hom espera d'acabar-lo completament, ja pot avaluar-se 

per endavant, ja que ací no és la naturalesa de les coses, que és inesgotable, allò que conforma l’objecte, sinó 20 
l'enteniment que judica sobre la naturalesa de les coses, i encara aquest, per la seva banda, solament respecte 

al seu coneixement a priori, la provisió del qual no ens pot restar amagada, perquè no ens és permès de 

buscar-la fora, i tot fa suposar que és bastant petita perquè puguem recollir-la completament, judicar-la segons 

el seu valoro el seu no-valor i apreciar-la amb correcció.  Encara menys hom pot esperar ací una crítica dels 

llibres i dels sistemes de la raó pura, sinó només la crítica de la capacitat pura mateixa de la raó.  Només si 25 
aquesta crítica fa de fonament, hom tindrà una pedra de toc segura per apreciar el contingut filosòfic d'obres 

antigues i modernes d'aquesta disciplina; en cas contrari, l’historiador i el jutge incompetents judiquen les 

assercions sense fonament d’altres autors per les seves pròpies assercions, que no tenen tampoc cap fonament. 

 

Resposta a la pregunta: què és la Il·lustració? 30 

Text 22 

«La Il·lustració és la sortida de l’ésser huma de la seva minoria d’edat, de la qual ell mateix és culpable. 

Minoria d’edat és la incapacitat de servir-se del propi enteniment sense la direcció d’un altre. Ell mateix n’és 

culpable, d’aquesta minoria d’edat, perquè la seva causa no consisteix en un defecte de l’enteniment, sinó en 
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la mancança de la decisió i del coratge de servir-se del seu propi enteniment, sense la direcció de cap altre. 

Sapereaude! Tingues coratge de servir-te del teu propi enteniment! Aquesta és, doncs, la divisa de la 

Il·lustració» 

 
 5 

Crítica de la raó pràctica 

Text 23 

“Obra de tal manera que la màxima de la teva voluntat pugui valer sempre, simultàniament, com a principi de 

legislació universal”. 

[…] 10 

“Obra de tal manera que sempre usis la humanitat, tant en la teva persona com en qualsevol altra, com un fi i 

mai com un mitjà.” 

 

Text 24 

«Fes allò mitjançant el qual et fas digne de ser feliç» (B837) 15 

«Cadascú té motius per esperar la felicitat exactament en la mesura que s'hagi fet digne d'ella» (B837) 

 

La pau perpètua 

 

Text 25 20 

"Articles preliminars per a la pau perpètua entre els Estats 

1. No ha de considerar-se vàlid cap tractat de pau que s'hagi celebrat amb la reserva secreta sobre alguna 

causa de guerra en el futur. 

2. Cap Estat independent (gran o petit, és igual) podrà ser adquirit per un altre mitjançant herència, 

permuta, compra o donació. 25 
3. Els exèrcits permanents (milesperpetuus) han de desaparèixer totalment amb el temps. 

4. No s'ha d'emetre deute públic en relació amb els assumptes de política exterior. 

5. Cap Estat ha d'immiscuïr-se per la força en la constitució i el govern d'un altre. 

6. Cap Estat en guerra amb un altre s'ha de permetre tals hostilitats que facin impossible la confiança 

mútua en la pau futura, com l'ús en l'altre Estat d'assassins, enverinadors, ... 30 

Text 26 

Articles definitius per a la pau perpètua 
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1. La constitució civil de tot Estat ha de ser republicana. 

La constitució republicana és aquella establerta de conformitat amb els principis, 1) de la llibertat 

dels membres de la societat (quant a homes), 2) de la dependència de tots respecte a una única 

legislació comuna (quant a súbdits) i 3) de conformitat amb la llei de la igualtat de tots els súbdits 

(quant a ciutadans) [...] 5 
Per a que no es confongui la constitució republicana amb la democràtica (com sol ocórrer) es precís 

fer notar el següent. Les formes d'un Estat (civitas) poden classificar-se per la diferència en les 

persones que posseeixen el poder suprem de l'Estat o pel modo de governar al poble, sigui qui sigui el 

governant. Amb la primera via s'anomena realment la forma de la sobirania (forma imperii) i només 

hi ha tres formes possibles, a saber, la sobirania la posseeix un de sol o alguns relacionats entre si o 10 
tots els que formen la societat civil conjuntament (autocràcia, aristocràcia i democràcia, poder del 

príncep, de la noblesa, del poble). La segona via és la forma de govern (forma regiminis) i es refereix 

al modo com l'Estat fa ús de la plenitud del seu poder, modo basat en la constitució (en l'acte de la 

voluntat general pel qual una massa es converteix en poble): en aquest sentit la constitució és o 

republicana o despòtica. El republicanisme és el principi polític de la separació del poder executiu 15 
(govern) del legislatiu; el despotisme és el principi de l'execució arbitrària per l'Estat de lleis que ell 

mateix s'ha donat, amb la qual cosa la voluntat pública es manejada pel governant com la seva 

voluntat particular [...] 

2. El dret de gents s'ha de fundar en una federació d'Estats lliures. 

3. El dret cosmopolita ha de limitar-se a les condicions de l'hospitalitat universal. 20 
Es tracta en aquest article, com en els anteriors, de dret i no de filantropia, i hospitalitat 

(Wirthbarkeit) significa aquí el dret d'un estranger a no ser tractat hostilment pel fet d'haver arribat al 

territori des d'un altre. 

Text 27 

Article secret per a la pau perpètua 25 

'Les màximes dels filòsofs sobre les condicions de possibilitat de la pau pública han de ser preses en 

consideració pels Estats preparats per la guerra' 

L'Estat requerirà, per tant, als filòsofs en silenci (fent d'això un secret), el que significa tant que els deixarà 

parlar lliurament i públicament sobre els principis generals de la guerra i de l'establiment de la pau. [...] 

No s'ha d'esperar que els reis filosofin ni que els filòsofs siguin reis, com tampoc hi ha que desitjar-ho, perquè 30 
la possessió del poder danya inevitablement el lliure judici de la raó." 

 


