
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ACTIVITATS SOBRE IDEALISME TRANSCENDENTAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expliqueu, amb unes altres paraules, el que diu Kant en els següents fragments 
(sense deixar-vos-en res): 
 

«No hi ha cap dubte que tot el nostre coneixement comença amb l’experiència. Ja que, ¿com 
podria ser despertada la nostra facultat de conèixer sinó mitjançant objectes que afecten els 
nostres sentits i que, ara produeixen per si mateixos representacions, ara posen en 
moviment la capacitat de l’enteniment per comparar aquestes representacions, per enllaçar-
les o separar-les i per elaborar d’aquesta manera la matèria bruta de les impressions 
sensibles amb la vista posada en un coneixement dels objectes anomenat, experiència? 
Consegüentment, en l’ordre temporal, cap coneixement precedeix l’experiència i tot 
coneixement comença amb ella. 
 

Però, encara que tot el nostre coneixement comenci amb l’experiència, no per això 
procedeix tot ell de l’experiència. En efecte, podria passar que el nostre mateix coneixement 
empíric fos una composició d’allò que rebem mitjançat les impressions i d’allò que la nostra 
mateixa facultat de conèixer produeix [...] a partir de si mateixa. En aquest supòsit, no 
distingiríem aquesta addicció respecte d’aquella matèria fonamental [les impressions] fins 
que un perllongat exercici ens hagués fet fixar-nos-hi i ens hagués ensinistrat a separar-la.» 
 

Crítica de la raó pura 

 

«Siguin els que siguin la manera o les mitjans amb els quals un coneixement fa referència als 
objectes, la intuïció [la captació a través dels sentits] és la manera per mitjà de la qual el 
coneixement es refereix de manera immediata a aquests objectes, i és [aquesta intuïció] allò 
a què apunta tot pensament com a mitjà [a partir del qual desenvolupar-se]. Aquesta 
intuïció únicament té lloc en la mesura que l’objecte ens és donat. Però aquest darrer, per la 
seua banda, només ens pot ser donat (almenys, a nosaltres, els humans) si afecta d’alguna 
manera el nostre psiquisme. La capacitat (receptivitat) de rebre representacions, en ser 
afectats pels objectes, s’anomena sensibilitat. 
 

[...] 
 

L’efecte que produeix sobre la capacitat de representació un objecte pel qual som afectats 
s’anomena sensació. La intuïció [aprehensió, captació] que es refereix a l’objecte per mitjà 
d’una sensació és qualificada d’empírica. L’objecte indeterminat d’una intuïció empírica rep 
el nom de fenomen. 
 

[...] 
 

L’espai és una necessària representació a priori que serveix de base a totes les intuïcions 
externes. Mai no podem representar-nos la falta d’espai, tot i que sí que podem molt bé 
pensar que no hi hagi objectes. L’espai és, doncs, considerat com a condició de possibilitat 



dels fenòmens, no pas com una determinació dependent d’aquests, i és una representació a 
priori en la qual es basen necessàriament els fenòmens externs.  
 

[...] 
 

El temps és una representació necessària que serveix de base a totes les intuïcions. Pel que 
fa als fenòmens en general, no es pot eliminar el temps mateix. Sí que es poden eliminar, en 
canvi, els fenòmens dels temps [se’ls en pot posar al marge]. Aquest és, doncs, donat a 
priori. Només en ell és possible la realitat dels fenòmens. Aquests poden desaparèixer tots, 
però el temps mateix (com a condició general de la seua possibilitat) no pot ser suprimit. 
 

[...] 
 

Si volem evitar tota falsa interpretació del coneixement sensible, caldrà primer explicar, al 
més clarament possible, quina és la nostra opinió respecte a la naturalesa bàsica de tal 
coneixement. 
 

Hem pretès afirmar que totes les nostres intuïcions no són més que una representació 
fenomènica: que les coses que intuïm [captem] no són en si mateixes tal com les intuïm, ni 
les seues relacions tenen en si mateixes el caràcter amb el qual se’ns manifesten; que si 
suprimíssim el nostre subjecte o simplement el caràcter subjectiu dels nostres sentits en 
general, tot el caràcter dels objectes, totes les seus relacions espacials i temporals, fins i tot 
l’espai i el temps mateixos, desapareixerien. Com a fenòmens [realitat-per-a-nosaltres], no 
poden  existir en ells mateixos, sinó solament en nosaltres. Roman per a nosaltres 
absolutament desconegut què són els objectes en si, independentment de tota aquesta 
receptivitat de la nostra sensibilitat. Només coneixem la nostra manera de percebre’ls, 
manera que ens és peculiar i que, si bé ha de convenir a tots els humans, no necessàriament 
ha de convenir a tots els éssers. Nosaltres únicament ens ocupem de la nostra manera de 
percebre. L’espai i el temps són les seues formes pures; la sensació és la seua matèria. Les 
primeres podem conèixer-les només a priori, és a dir, prèviament a tota percepció efectiva, i 
per això s’anomenen intuïcions pures. A la segona es deu, en canvi, allò que en el nostre 
coneixement s’anomena a posteriori, és a dir, intuïció empírica. Aquelles són inherents, amb 
absoluta necessitat, a la nostra sensibilitat, qualssevol que siguin les nostres sensacions, que 
poden ser molts diferents. Encara que fóssim capaços d’aclarir al màxim aquesta intuïció 
nostra, no per això seríem més a prop del caràcter dels objectes en si mateixos. Perquè, en 
qualsevol cas, només arribaríem a conèixer perfectament la nostra manera d’intuir, això és, 
la nostra sensibilitat, però sotmesa sempre aquesta a les condicions d’espai i temps, 
originàriament inherents al subjecte. El més clar coneixement del fenomen dels objectes [...] 
mai no ens faria conèixer en què consisteixen en ells mateixos.» 
 

Crítica de la raó pura, B 33 – B 60 

 

«Ara bé, per tal d’exposar la possibilitat de l’experiència [del pensament sobre allò 
experimentat] en tant que es recolza en conceptes purs a priori de l’enteniment, hem de 
presentar primerament, en un taula completa, allò que pertoca als judicis en general i als 
diferents moments de l’enteniment [formes de pensament] en aquests; ja que els conceptes 
purs de l’enteniment, que no són altra cosa que conceptes d’intuïcions en general [destinats 
a ser aplicats a qualsevol intuïció empírica] en tant que aquestes, en relació amb un o altre 
d’aquests moments, estan determinades [expressades] per judicis i, per tant, 
necessàriament i de manera universalment vàlida, resultaran exactament paral·lels a 
aquests moments [es correspondran esquemes i judicis (o enunciats)]. Així seran 



determinats també de manera totalment exacta els principis a priori de la possibilitat de tota 
experiència com a coneixement empíric objectivament vàlid. [...]» 
 

Prolegòmens a tota metafísica futura, II, 21 

 

QÜESTIONS: 
 
1. Per què diem que la descripció que fa Immanuel Kant del de la naturalesa, 

els principis i el procés del saber humans constitueix un  “gir copernicà” 
respecte a la perspectiva que en tenien el racionalisme i l’empirisme? 

 
2. La perspectiva idealista transcendental admet l’existència d’elements 

subjectius que participen en el procés de confecció de les representacions 
mentals, els enunciats i les teories que constitueixen el coneixement humà. 
Tanmateix, això no el duu a concloure que el saber humà sigui subjectiu i, 
per tant mancat de la universalitat i la necessitat que garantiria un 
coneixement purament objectiu. Com s’explicaria això? (No us oblideu de 
dir, en la vostra resposta, a què ens referim quan parlem del caràcter 
necessari i universal del coneixement). 

 
3. Què duu Kant a dir que espai i temps no són dimensions objectives? 
 
4. Explica, mitjançant un taula, les fases del procés humà de saber, i els 

elements que hi intervenen (a priori, a posteriori  i resultants de l’acció 
conjunta d’allò a priori i d’allò a posteriori). 

 
5. Pensa, per cada una de les categories de l’enteniment, un enunciat que 

constitueixi un exemple concret de la seua aplicació. 
 
6. Kant afirma que els principis fonamentals de la física no són res més que 

una manera de formular algunes dels conceptes purs (categories) de 
l’enteniment. Com es justificaria aquesta consideració?   

 

 

 


