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1.— La principal i més important de les qües-
tions de les quals s’ocupa la gnoseologia és la del 
valor de la cognició, perquè de la solució d’aquesta 
T�HVWLy�HQ�GHSqQ�HO�OORF�L�OD�LPSRUWjQFLD�TXH�OL�SHU-
WRFD�HQWUH�OHV�FLqQFLHV�ÀORVzÀTXHV��$TXHVWD�SDUW�GH�
OD�ÀORVRÀD��HQ�HIHFWH��pV�OD�EDVH�L�OD�LQWURGXFFLy�GH�
totes les altres, precisament perquè dona una so-
OXFLy�D�O·LQWHUURJDQW�VREUH�HO�YDORU�GHO�FRQHL[HPHQW��
perquè mostra quin és el valor dels resultats de les 
WHRULHV�D�OHV�TXDOV�DUULEHQ�OHV�FLqQFLHV�ÀORVzÀTXHV�
i quins són els problemes que poden solucionar. 
6HQVH�OD�JQRVHRORJLD��OD�ÀORVRÀD�HVWDULD�PDQFDGD�
de tot fonament ferm i de tota meta precisa. D’aquí 
SURYp�OD�LPSRUWjQFLD�TXH�HO�SUREOHPD�GHO�YDORU�GHO�
FRQHL[HPHQW�KD�DGTXLULW�DUD��LPSRUWjQFLD�GHPRV-
WUDGD�WDPEp�SHO�IHW�TXH�OHV�GLYHUVHV�HVFROHV�ÀORVzÀ-
ques es troben constretes a buscar-ne una solució.

Dues són les respostes principals a les quals 
V·DUULEj�HQ�O·DQjOLVL�GHO�SUREOHPD�GHO�FRQHL[HPHQW��
la del dogmatisme i la del criticisme; mentre que la 
primera sostenia que la cognició té un valor abso-
OXW�L�TXH�QRVDOWUHV�DUULEHP�D�FRQqL[HU�OHV�FRVHV�HQ�
si, la segona mostrava, en canvi, que la cognició 
Wp�XQ�YDORU�UHODWLX�L�TXH�FRQHL[HP�OHV�FRVHV�QRPpV�
FRP�HQV�DSDUHL[HQ�D�QRVDOWUHV��4XLQD�G·DTXHVWHV�
RSFLRQV� pV� YjOLGD�� és el que volem investigar en 
DTXHVW�WUHEDOO��HQ�TXq�H[DPLQDUHP�HO�YDORU�GHO�FR-
QHL[HPHQW�KXPj��3HU�SRGHU�WHQLU�q[LW�HQ�DTXHVWD�
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tasca, primer de tot haurem d’analitzar què és la 
cognició i de quins elements és composa: només 
GHVSUpV�G·DTXHVW�H[DPHQ�HQV�VHUj�SRVVLEOH�REWHQLU�
una solució justa al nostre problema.

4Xq� pV� HO� FRQHL[HPHQW"� eV� XQ� HVWDW� HVSHFLDO�
GH� FRQVFLqQFLD� TXH� HV� GLVWLQJHL[� GH� O·HPRFLy� L� GH�
la voluntat perquè, mentre que aquesta denota 
una tendència nostra cap a alguna cosa i aque-
OOD�H[SUHVVD�HO�QRVWUH�HVWDW�VXEMHFWLX��OD�FRJQLFLy��
HQ�FDQYL��H[SUHVVD�XQD�UHODFLy�QRVWUD�DPE�OHV�FR-
VHV�H[WHULRUV�TXH�DFWXHQ�VREUH�QRVDOWUHV�PDWHL[RV��
$TXHVWD�UHODFLy�QR�HQV�pV�GRQDGD��SHUz��H[FOXVLYD-
ment per la cognició. Tenim altres estats de consci-
ència en els quals, per bé que de manera diferent, 
DTXHVWD�QR�GHL[D�GH�PRVWUDU�VH·QV��DL[t��SHU�H[HP-
ple, en els pensaments, en les imatges, en les ide-
HV��SHU�DL[z�KHP�G·LQYHVWLJDU�HQ�TXq�HV�GLVWLQJHL[HQ�
aquests productes de la funció intel·lectiva de les 
autèntiques cognicions. Realment, entre unes i al-
WUHV�KL�KD�XQD�GLIHUqQFLD�EDVWDQW�zEYLD��SHUTXq�OHV�
autèntiques cognicions sempre són objectives, es 
UHIHUHL[HQ�D�XQ�REMHFWH�H[WHULRU�TXH�KD�HQWUDW�HQ�
relació amb nosaltres, mentre que els pensaments 
i les imatges són productes lliures de la nostra 
PHQW� VHQVH� FDS� FRQQH[Ly� DPE� HOV� REMHFWHV�� DPE�
el qual, mentre que podem pensar qualsevol cosa 
UHDO�R�LPDJLQjULD��SRVVLEOH�R�LPSRVVLEOH��QRPpV�SR-
GHP�FRQqL[HU� OHV�FRVHV�H[LVWHQWV��3HU�WDQW��FRQqL-
[HU�YRO�GLU�WHQLU�FRQHL[HPHQW�GHOV�REMHFWHV�WDO�FRP�
VyQ�� L�QR�SRGUHP�DÀUPDU�TXH�FRQHL[HP�UHV�TXDQ�
no posseïm una representació adequada de la seva 
naturalesa.

Si la cognició no es pot confondre amb el pen-
VDPHQW��DL[z�QR� LPSOLFD�TXH� O·XQD� L� O·DOWUH� VLJXLQ�
coses oposades entre si, al contrari, el pensament 
pV�VHPSUH�XQ�HOHPHQW�GH�OD�FRJQLFLy��DTXHVW�SHUz��
QR�pV�VXÀFLHQW�SHU�HOO�VRO�SHU�JHQHUDU�OD�FRJQLFLy��
perquè es demana un altre factor. Aquest factor és 
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OD�VHQVDFLy��3HUz�OD�VHQVDFLy�SHU�HOOD�VROD�WDPSRF�
SRW� FRQVWLWXLU�XQ�FRQHL[HPHQW��TXH�QRPpV�V·REWp�
quan cooperen alhora tots dos factors; de manera 
que ni pensament sol ni sensació sola ens donen 
una autèntica cognició. I, realment, la sensació no 
és més que un estat nostre subjectiu en el qual 
som conscients d’un canvi en la nostra consci-
qQFLD�SURGXFWH�G·XQD�DIHFFLy�H[WHULRU�� L�G·DTXHVWD�
no en podem recavar cap representació clara i de-
terminada de l’objecte que ha produït el canvi. El 
pensament, igualment, per si sol és buit; en efecte, 
XQHL[��GLVWLQJHL[�L�SRVD�HQ�UHODFLy�HOV�GLIHUHQWV�HV-
WDWV�GH�FRQVFLqQFLD��SHUz�QR�SRW�HQ�SUHWHQGUH�DEVR-
lut el valor objectiu dels seus productes.

Sensació i pensament són, per tant, dos ele-
ments constitutius de la cognició, que contribuei-
[HQ�GLYHUVDPHQW�D�OD�VHYD�IRUPDFLy��/D�SULPHUD��HQ�
HIHFWH�� OL� IRUQHL[� OD�PDWqULD��HO� VHJRQ� OD� IRUPD�� OD�
primera li dona objectivitat, el segon la determina 
distingint i assimilant les sensacions i les percep-
cions entre elles. D’aquesta manera, la sensació 
UHVXOWD�VHU�O·HVWDW�GH�FRQVFLqQFLD�TXH�HV�SURGXHL[�
per l’acció dels objectes sobre nosaltres; si no hi 
KD�XQ�REMHFWH�TXH�DFWXw�VREUH�HOV�QRVWUHV�zUJDQV�
sensorials no podem tenir una sensació, de ma-
nera que és aquesta la que ens dona els objectes. 
El pensament, en canvi, ordena i disposa la matè-
ria donada per la sensació; cosa que pot fer com a 
conseqüència de les tres propietats fonamentals de 
la distinció, la semblança i la retentiva. Amb la pri-
PHUD�SURSLHWDW�GLVWLQJHL[�XQ�HVWDW�GH�FRQVFLqQFLD�
GHOV�DOWUHV��DPE�OD�VHJRQD�UHFRQHL[�XQ�HVWDW�FRP�D�
semblant a un altre anterior, i amb la tercera pot 
reproduir els estats passats després que hagi des-
DSDUHJXW�OD�FDXVD�TXH�HOV�SURGXwD��/D�FRJQLFLy��DL[t�
FRQVWLWXwGD��UHYHVWHL[�OHV�GXHV�IRUPHV�GLIHUHQWV�GH�
percepció i de concepte: la primera és una cognició 
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immediata produïda per la igual participació dels 
dos factors; la segona, en canvi, és una cognició 
mediata, produïda per una elaboració posterior de 
les dades de la percepció feta per mitja del pen-
sament. Nosaltres, per tant, tenim dos elements i 
dues formes de la cognició: la sensació i el pensa-
ment, i la percepció i el concepte, amb el qual per 
VDEHU�TXLQ�pV�HO�YDORU�GH�OD�FRJQLFLy�KDXUHP�G·H[D-
minar quin és el valor d’aquests quatre estats.

$EDQV�SHUz�G·DERUGDU� DTXHVWD� UHFHUFD�� TXH� pV�
O·REMHFWLX�G·DTXHVW� WUHEDOO�� FDO�TXH�H[DPLQHP�TXq�
FRQVLVWHL[� OD� T�HVWLy� GHO� YDORU� GHO� FRQHL[HPHQW��
Hem dit que per cognició s’ha d’entendre l’estat de 
consciència que ens representa clarament i distin-
WDPHQW�TXHOFRP�REMHFWLX��3HU�DL[z� OD�GLVSXWD� VR-
EUH�HO�YDORU�GH�OD�FRJQLFLy�QR�SRGUj�YHUVDU�PpV�TXH�
sobre l’abast de la representació objectiva d’aquell 
estat de consciència. La cognició pot ser absoluta 
o relativa, objectiva o subjectiva. Té valor absolut 
VL�OD�UHSUHVHQWDFLy�REMHFWLYD�HV�UHIHUHL[�D�XQ�REMHF-
WH�H[LVWHQW� IRUD�GH�QRVDOWUHV� LQGHSHQGHQWPHQW�GH�
QRVDOWUHV�FRP�pV�HQ�VL�PDWHL[��Wp�YDORU�UHODWLX��HQ�
canvi, si aquell objecte no és representat com és en 
VL�VLQy�FRP�DSDUHL[�D�QRVDOWUHV��(Q�HO�SULPHU�FDV�
O·REMHFWH�pV�SHUFHEXW�L�FRQFHEXW�DPE�HOV�FDUjFWHUV�
i les qualitats que té fora de la nostra consciència, 
pV�D�D�GLU��HO�FRQHL[HP�FRP�pV�HQ�VL��HQ�HO�VHJRQ�
FDV��HQ�FDQYL��pV�FRQHJXW� L�SHUFHEXW�FRP�DSDUHL[�
D� QRVDOWUHV�� pV� D� GLU�� FRQHL[HP�QRPpV� OD�PRGLÀ-
FDFLy�TXH�OD�VHYD�DFFLy�SURGXHL[�HQ�QRVDOWUHV��3HU�
DL[z�OD�FRJQLFLy�DEVROXWD�SRW�DQRPHQDU�VH�WDPEp�
objectiva (de les coses en si) i la relativa pot dir-se 
WDPEp�VXEMHFWLYD� �GHOV� IHQzPHQV���SHUTXq�DPE� OD�
SULPHUD�QRVDOWUHV�FUHLHP�FRQqL[HU�HOV�REMHFWHV�FRP�
són realment fora de nosaltres; amb la segona, 
HQ�FDQYL��QRPpV�HQ� OD�PHVXUD�TXH�PRGLÀTXHQ�HO�
contingut de la nostra consciència. Admesa la pri-
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mera opinió, en resulta clarament, sense ulteriors 
UHFHUTXHV��TXH�OD�FRJQLFLy�Wp�HO�FDUjFWHU�GH�O·REMHF-
tivitat, mentre que en canvi, si s’admet la segona 
opinió, resta per solucionar un altre interrogant, 
havent-se de veure com és possible que la cognició 
subjectiva i relativa a la nostra consciència pugui 
representar-nos uns objectes.

9LVW�DL[t�HO�SXQW�VREUH�HO�TXDO�GHVFDQVD�OD�T�HVWLy�
GHO�YDORU�GHO�FRQHL[HPHQW��SRGHP�DSUR[LPDU�QRV�D�
l’estudi d’aquest problema per donar una solució. 
3HU� IHU�KR� KDXUHP� G·H[DPLQDU� HOV� HOHPHQWV� L� OHV�
formes de la cognició, de manera que puguem ar-
gumentar llur valor i podem, per tant, determinar 
quines de les dues opinions sobre el valor del co-
QHL[HPHQW�V·KD�G·DFFHSWDU�

��³� (O� SULPHU� HOHPHQW� GHO� FRQHL[HPHQW� pV� OD�
sensació, que és l’estat psíquic originari, indes-
componible, del desenvolupament del qual pro-
YHQHQ�GHVSUpV�HOV�DOWUHV��3HUz� OD�VHQVDFLy�QR�HQV�
és mai donada aïlladament en la consciència; més 
DYLDW�pV�XQD�DEVWUDFFLy�TXH�SURYp�GH�O·DQjOLVL�GHOV�
estats psíquics, i especialment de les representa-
cions, les quals es mostren compostes d’elements 
més simples als quals donem el nom de sensació. 
La sensació, per tant, es considera el canvi primari 
de la nostra consciència que resulta d’algun canvi 
H[WHUQ�TXH�DFWXD�HQ�QRVDOWUHV��DPE�WRW��SHU�EXV-
FDU�QH�HO�YDORU�JQRVHROzJLF�KDXUHP�GH�YHXUH�VL�HQ�
aquesta el nostre esperit es comporta activament o 
passivament. Ambdues opinions foren sostingudes 
SHOV�GLIHUHQWV�ÀOzVRIV�G·HQoj�GHOV�LQLFLV�GH�O·HVSHFX-
ODFLy��$L[t��$OFPHy�GLX�TXH�OHV�VHQVDFLRQV�SDVVHQ�
pels sentits a través de canals, al cervell, que és la 
VHX�GH�O·jQLPD�1 mentre que Heraclit sosté que les 

1 ZEllEr, 'LH�3KLORVRSKLH�GHU�*ULHFKHQ� Leipzig, 1875-82, vol. 
i��SjJ������
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VHQVDFLRQV� VRUJHL[HQ�GH� OD� WUREDGD�GH�GRV�PRYL-
ments i que són el producte comú, per una banda 
GH�O·DFFLy�GH�O·REMHFWH�VREUH�O·zUJDQ�GHO�VHQWLW��L�SHU�
O·DOWUD�GH�O·DFWLYLWDW�GH�O·zUJDQ��TXH�DVVLPLOD�DTXHVWD�
acció.1�(PSqGRFOHV�H[SOLFDYD�OD�VHQVDFLy�SHU�PLWMj�
de l’emanació i dels porus, i deia que per tal que 
VRUJHL[L� OHV�SDUWV�TXH�VH�VHSDUHQ�GH�O·REMHFWH�KDQ�
GH� WRFDU�VH� DPE� OHV�SDUWV�KRPRJqQLHV�GH� O·zUJDQ�
dels sentits, ja sigui que entrin pels porus o que 
HQ�VXUWLQ�SHU�OD�PDWHL[D�YLD�2�'HPzFULW�UHFRQGXwD�
la sensació als canvis que esdevenen en nosaltres 
SHU�OHV�LPSUHVVLRQV�H[WHULRUV��TXH�SHU�PLWMj�GH�OHV�
HPDQDFLRQV�SURGXHL[HQ�XQ�FRQWDFWH�GLUHFWH�R� LQ-
directe.3�$QD[jJRUDV�WDPEp�OD�FRQVLGHUD�XQ�VRIULU�
GH�O·jQLPD�4�L�3URWjJRUDV�GLX�TXH�VRUJHL[�TXDQ�XQ�
objecte entra en contacte amb els nostres sentits, 
que el primer és actiu i els segons passius.5

0HQWUH�TXH�HQ� OD�ÀORVRÀD�SUHVRFUjWLFD�VyQ�UH-
SUHVHQWDGHV�OHV�GXHV�WHQGqQFLHV��SHUz�DPE�XQ�SUH-
GRPLQL�YLVLEOH�GH�OD�TXH�VRVWp�OD�SDVVLYLWDW�GH�O·jQL-
PD��HQ�OD�ÀORVRÀD�VRFUjWLFD�V·DUULED�D�XQD�GRFWULQD�
intermèdia��6HJRQV�3ODWy�OD�VHQVDFLy�DSDUHL[�TXDQ�
XQ� [RF� H[WHULRU� SURGXHL[� XQ�PRYLPHQW� HQ� HO� FRV�
TXH�HV�SURSDJD�ÀQV�D�O·jQLPD�SHU�PLWMj�GH�OD�VDQJ�6 
L�VHJRQV�$ULVWzWLO�pV�XQ�FDQYL�SURGXwW�HQ�HO�SHUFHS-
WRU�SHU�PLWMj�GHO�SHUFHEXW��GH�PDQHUD�SHUz�TXH�DO�
primer no se li comunica el propi objecte, sinó el 
seu efecte.7�(Q�OD�ÀORVRÀD�SRVWVRFUjWLFD��HQ�FDQYL��
es torna a l’antiga oposició: per als estoics la sen-
VDFLy�pV�XQ�HIHFWH�GH� O·REMHFWH�VREUH� O·jQLPD�8 per 
D�(SLFXU�pV�SURGXwGD�SHU�OD�SHQHWUDFLy�HQ�O·jQLPD�

1 ,E���SjJ������
2 ,E���SjJ������
3�,E���SjJ��������
4�,E���SjJ������
5�,E���SjJ������
6�,E., vol. ii��SjJ�������QRWD���
7�,E., vol. iii��SjJ��������
8�,E., vol. iv��SjJ�����
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GHOV�tGROV�GHOV�FRVVRV�SHU�PLWMj�GHOV�VHQWLWV�1 per a 
$QWtRF�pV�XQ�FDQYL�HQ�QRVDOWUHV�TXH�PDQLIHVWD�DOOz�
del qual ha estat efectuat;2�L�SHU�D�3ORWt�O·jQLPD�HQ�
OD�VHQVDFLy�QR�SDWHL[�QL�pV�SDVVLYD��VLQy�TXH�QRPpV�
ho és el cos.3

A l’edat mitjana els peripatètics confongueren el 
PRYLPHQW�G·$ULVWzWLO�DPE�OD�SHQHWUDFLy�GH�OHV�LPDW-
JHV�GH�'HPzFULW�L�IXQGDUHQ�OD�WHRULD�GH�OHV�VSHFLHV�
VHQVLEOHV o intentionales, que eren subtils imatges 
FRUSzULHV�TXH�FRQWtQXDPHQW�VH�VHSDUDYHQ�GHOV�RE-
MHFWHV��L�SHU�PLWMj�GHOV�WXEV�QHUYLRVRV�HV�SRUWDYHQ�
ÀQV�DO�VHQVRULRXP�FRPXQH, on produïen la impres-
sió. Aquesta teoria, encara que fos combatuda per 
*XLOOHP�G·2FFDP��GXUj�WRWD�O·HGDW�PLWMDQD�4

(Q� OD� ÀORVRÀD� PRGHUQD� WRUQD� O·RSRVLFLy� HQWUH�
les dues escoles. Descartes diu que els moviments 
SRUWDWV�SHOV�QHUYLV� DO� FHUYHOO� H[FLWHQ�GLYHUVDPHQW�
O·jQLPD��XQLGD�tQWLPDPHQW�DPE�HO�FHUYHOO��L�DTXHV-
WHV�GLIHUHQWV�H[FLWDFLRQV�VyQ� OHV�VHQVDFLRQV�5 que 
VyQ�XQ�SDWLU�GH�O·jQLPD�6 Aquesta teoria és desen-
volupada per Locke i per Condillac, dels quals el 
primer sosté que en la sensació la ment es compor-
ta passivament,7 i el segon que l’esperit és passiu 
TXDQ�Wp�XQD�H[FLWDFLy�VHQVLEOH�8 La doctrina opo-
VDGD�VRUJHL[�DPE�0DOHEUDQFKH��TXH�DÀUPD�TXH�OD�
VHQVDFLy�HV�SURGXHL[�SHU�PLWMj�G·XQD�FDXVD�RFDVLR-
nal com és el moviment corpori, amb el qual és una 

1�,E., vol. iv,�SjJ������
2�,E., vol. iv��SjJ������
3�,E., vol. v��SjJ������
4 volkman, /HKUEXFK� GHU� 3V\FKRORJLH, Côthen 1875, vol. i, 

SjJ������
5 dEscartEs, 3ULQFLSLD�SKLORVRSKL , part iv, § 189.
6 dEscartEs, 3DVVLRQV�GH�O·kPH, Llibre i, § 17.
7 lockE, (QTXLU\�FRQFHUQLQJ�KXPDQ�XQGHUVWDQGLQJ, Llibre ii, 

cap. i, § 25, trad. al. en la Kirchmann’s 3KLORVRSKLVFKH�%LEOLR-
WKHN, vol. i��SjJ������

8 condillac, Traité des sensations, part i, sec. ii, § 11, trad. al. 
en la Kirchmann’s 3KLORVRSKLVFKH�%LEOLRWKHN��SjJ�����


