
 
 
 
 
 
 

L'EMPIRISME I LES SEUES LIMITACIONS 
QÜESTIONARI 

 
 

 
 

 
1. Locke, en el seu Assaig sobre l’enteniment humà, nega l’existència d’idees 

innates. En què es basa aquest autor per assegurar això (la inexistència 
d’idees innates) i com li respon, anys més tard, Leibniz, en els seus Nous 
assaigs sobre l’enteniment humà?  

 
2. Què són, en la crítica empirista de Hume, les impressions i les idees? Què 

diu el “principi de còpia” i què em permet identificar i saber? 
 

3. Què és el fenomenisme i per què el “principi d’immanència” ens hi 
condueix? 

 
4. Què afirma el postulat del realisme moderat o crític? 

 
5. Per què diu Hume que, donat el “principi d’immanència” i també la crítica 

de la idea de causa, que les úniques disciplines objectives són les 
matemàtiques i la lògica? Per què la veritat dels enunciats de les ciències 
empíriques (és a dir, de les ciències que intenten descriure allò que succeeix 
en la realitat natural i social) serà, a parer de Hume, impossible d’assegurar? 

 
6. Exposa la crítica de Hume al concepte de “causa”. Quines conseqüències es 

deriven d’aquesta crítica? 
 
7. Què diu el “principi d’omnipotència”, enunciat per Guillem d’Ockham? 
 
8. Per què diu Hume que les ciències empíriques només són creences induïdes 

pel costum i que l’única certesa que proporcionen és merament 
psicològica? 

 
9. Quins serien els postulats sobre els quals es fonamentarien, a parer de 

Hume, les ciències empíriques? 
 



10. Llegeix atentament els següent fragments i, a continuació respon les 
qüestions que trobaràs  a sota de cadascun d’ells: 

 

“Quan una idea és ambigua, sempre es pot recórrer a la impressió 
corresponent que la pot convertir en clara i precisa. Així doncs, quan 
l’autor sospita que un terme filosòfic no està aparellat amb cap idea, com 
és molt comú, es pregunta sempre: de quina impressió deriva aquesta 
idea?” I si no es pot remetre a cap impressió, conclou que el terme en 
qüestió està mancat de significat.” 
 

David Hume, Abstract  (resum) del Tractat de la naturalesa humana 
 
Quin principi està descrivint aquí Hume? Quina és la tesi per ell defensada 
en aquestes línies. 

 
 

“Per més que examinem la naturalesa, no podem observar sinó que un 
esdeveniment segueix a un altre. Però és impossible observar la 
naturalesa de la connexió que hi ha entre la suposada causa i el seu 
efecte [...] per això, una expressió com connexió necessària, que és la 
idea fonamental del concepte de causa, es troba mancada totalment de 
sentit.” 
 

David Hume, Investigació sobre l’enteniment humana (adaptació) 
 
En aquest fragment, Hume es qüestiona el sentit d’una de les nocions 
sobre les quals es basa el coneixement dit científic: el concepte de causa. 
Què vol dir Hume quan afirma que “resulta impossible observar la 
naturalesa de la connexió que hi ha entre la suposada causa i el seu 
efecte”? Què és l’únic que es pot observar quan examinem un exemple de 
la relació causa-efecte? Quina conclusió extrau d’aquest examen Hume? 

 
 
 


