
 

 
 

UNITAT 2. QUÈ ÉS FILOSOFIA? 
 

TEMA 3. CIÈNCIA I FILOSOFIA 
 
DISTINCIÓ ENTRE FILOSOFIA I CIÈNCIA 

 
Deia Bertrand Russell,1 en la seua Introducció a la 
filosofia, que la manera més directa de definir què és la 
filosofia era dir que és allò que encara no és ciència. 
 
Certament, la història dels productes de la raó humana 
pot entendre’s, alhora, com una història d’acumulació 
de sabers i d’idees, i de progressiu fraccionament 
d’aquests en blocs autònoms, caracteritzats, cadascun 
d’ells, per centrar-se en àmbits i objectes d’estudi 
diferents i específics. Cadascun d’aquests àmbits 
esdevindrà una ciència particular, i si acceptem que, tal 
com deia Aristòtil, la filosofia és el saber d’allò 

general, haurem de concloure que, amb la progressiva especialització, es 
produeix un constant despreniment de blocs de saber respecte de la matriu 
filosòfica inicial, que romandria fidel a l’estudi de qüestions globals com ara el 
sentit de l’existència, considerada en la seua generalitat, el caràcter de la 
naturalesa humana, la naturalesa de la veritat i la investigació sobre les 
possibilitats de la raó humana, etc. Així, si bé en un principi, filosofia i 
coneixement serien sinònims, amb el temps s’haurien desenvolupat 
coneixements específics que esdevindrien autònoms respecte a allò que 
romandria encara com a propi de la filosofia.  
 

                                                 
1
 Nascut a Trellech (Gal·les)  el 1872 , mort a Penrhyndeudraeth (Gal·les)  el 1970). Un dels filòsofs 

més influents del segle XX, professor a Cambridge i autor, juntament amb Whitehead dels Principia 
mathematica, obra cabdal del corrent filosòfic anomenat “atomisme lògic”. Destacà fonamentalment 
com a lògic i, en aquest sentit, fou un dels fundadors de la logística moderna. Destacà també per la 
seua activitat política coma pacifista militant. Va ser guardonat amb el Premi Nobel de Literatura 
l'any 1950. 
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https://ca.wikipedia.org/wiki/Penrhyndeudraeth
https://ca.wikipedia.org/wiki/1970
https://ca.wikipedia.org/wiki/Premi_Nobel_de_Literatura
https://ca.wikipedia.org/wiki/1950


 

El món és un, i la raó humana és també única, de manera que el saber, que ho 
és de la raó sobre el món, també és un de sol. Tot i això, el contrast entre la 
vastitud d’aquest món i la limitació de la capacitat de coneixement de cada 
individu concret, condueixen a l’especialització, que sense que pugui 
considerar-se com un ideal, és tanmateix una servitud inevitable.  
 
A mesura que sabem més, la nostra raó individual deixa de poder abastar-ho 
tot, i passa, fatalment, ha haver de centrar-se en només una part.  
 
Ara bé, quan Russell diferenciava ciència i filosofia, no es referia només al 
caràcter més o menys general de l’objecte d’estudi de l’una ―les unes― i 
l’altra, sinó també a la diferent metodologia que l’una i l’altra emprarien en 
llurs respectives investigacions sobre els seus diferents objectes d’interès. Així, 
mentre la filosofia restaria aferrada a la pura especulació racional, amb les 
limitacions que aquesta comporta pel que fa a la certesa de les seues tesis i 
conclusions, que mai no podrien ser posades a prova de manera objectiva i 
definitiva, les diverses ciències, en la mesura que se centrarien en objectes 
d’estudi concrets, podrien posar a prova les seues hipòtesis i, per aquest motiu, 
revestirien una més gran seguretat i objectivitat. Per a Russell, per tant, la 
ciència es diferenciaria de la filosofia, no sols en els temes que tracta, sinó en la 
certesa que l’acompanya i, llavors, en el seu valor cognitiu. D’acord amb això, 
allò que no seria ciència i que, per tant, romandria com a especulació filosòfica, 
seria, en realitat un coneixement encara immadur que, cal confiar-hi, algun dia 
abandonaria aquesta estat i podria incorporar-se al corpus de coneixement 
científic. 
 
Aquesta consideració, però, no té en compte un aspecte fonamental, i és la 
filosofia i la ciència, no es diferencien tant en l’objecte d’estudi com en la 
manera d’enfocar-lo:  
 

 La ciència s’interrogaria: 
 
- sobre els elements de la realitat, que cercaria de descriure amb 

objectivitat, i també  
 

- sobre el com dels fenòmens observables, és a dir, sobre els principis 
―lleis― sobre els quals s’esdevenen i transcorren els fenòmens naturals.  

 

 La filosofia, per contra, es preguntaria: 
 

- sobre el sentit (el per què i el per a què) de la realitat, 
 

- sobre la naturalesa d’elements abstractes com ara la bellesa (no 
descriptibles empíricament) i sobre el sentit la naturalesa del subjecte 
humà, qüestions aquestes, no sols no incorporades encara a la 
investigació de tall científic, sinó, pròpiament, incorporables a ella, 
perquè: 



 

 

no admeten ser tractades segons el mètode de les ciències, 
 

perquè defugen l’objectivitat (en ser, en aquest cas el subjecte que es 
pregunta també l’objecte d’estudi), i 

 

perquè, en definitiva, es tracta de qüestions d’una índole totalment 
distinta (holística i prescriptora)2 a la de les qüestions científiques 
(analítiques i descriptives).3 

 
A la vista de tot això, hauríem de concloure que la filosofia, terme que en un 
principi havia servit per englobar tot el saber humà,4 ha quedat reservat per 
referir-se a aquell àmbit de la investigació que es planteja problemes d’índole 
general d’una manera essencialment racional i amb una finalitat eminentment 
valorativa (prescriptiva, axiomàtica). 
 

Per la seua banda, la 
ciència seria el nom 
que rebrien els co-
neixements de base 
principalment empíri-
ca, centrats en àmbits 
definits de la realitat, 
amb una intenció emi-
nentment descriptiva i 
una voluntat pràcti-
ca.5 
 
La filosofia orienta la 
ciència, valora els seus 

objectius i dotat el món i la vida  humana d’un sentit global. La ciència indaga 
els aspectes concrets de la realitat i permet posar aquests al servei de l’home 
(que és capaç de transformar-los a través del treball). Les ciències sorgirien de la 
matriu filosòfica però hi romandrien connectades en al mesura que el seu 
mètode i, sobretot, els principis fonamentals que els farien possibles, no 
sorgeixen d’elles mateixes, sinó de la reflexió metacientífica (que, en tant que 
prèvia a la ciència és de caràcter filosòfic). 

 

                                                 
2
 El terme holístic, del grec ὅλος, remet a la totalitat, a la  visió global i de conjunt. Les tesis filosòfi-

ques, farien referència a àmbits molt generals com ara la realitat (en la seua globalitat), l’existència, la 
vida, l’ésser humà, la bellesa, la justícia, el bé, etc. I en la mesura que aborden aquestes qüestions, 
formulen valoracions i directrius (prescriuen, per tant, què cal fer, què té sentit...) 
3
 Les ciències (naturals i socials) van al detall i se centren a descriure el seu objecte d’estudi en tots els 

seus aspectes i  relacions internes. 
4
 De fet, fins ben entrat el segle XVII encara continuaria usant-se el terme filosofia en aquest sentit 

universal. 
5
 Dintre d’aquesta definició no entrarien les anomenades ciències formals, de les quals parlarem a 

continuació. 



 

LES DIVERSES CIÈNCIES 
 
Les ciències solen classificar-se en naturals (física, química, biologia, geologia...), 
socials (psicologia, sociologia, antropologia, economia...) i formals (matemàti-
ques i lògica). 
 
Les ciències naturals tindrien com a objecte d’estudi la realitat física donada, els 
seus elements, els fets que s’hi produeixen i la naturalesa dels fenòmens que 
s’hi observen. Aquests objectes, en ser, en principi, totalment independents del 
subjecte que els estudia, admetrien ser coneguts de manera objectiva (no 
subjectiva). Les ciències socials se centrarien en la dimensió mental de l’ésser 
humà i en els fenòmens socials (objectes d’estudi, aquests, que en no poder 
separar-se totalment del subjecte que els estudia no admetrien ser descrits 
amb el mateix nivell d’objectivitat característic de les ciències naturals). Per la 
seua banda, les ciències formals aprofundirien en el coneixement de 
l’estructura i les regles del raonament (lògica) i en la reflexió en base als 
anomenats “objectes matemàtics” (conceptes aritmètics i geomètrics, i axiomes 
o principis lògics de presideixen la deducció matemàtica). Aquestes darreres 
ciències, reben el 
nom de “formals” 
perquè no fan cap 
referència a aspec-
tes o continguts 
concrets de la rea-
litat (continguts que 
s’anomenarien “ma-
terials”) sinó al pen-
sament, gràcies al 
qual els podem co-
nèixer i classificar i, 
per tant, a la forma 
del saber, i no al seu 
contingut. 
 
Sobre les ciències naturals i les socials poden desenvolupar-se disciplines amb 
finalitat eminentment pràctica que cerquen aplicar els coneixements adquirits 
per aquelles. Aquestes disciplines constitueixen allò que anomenem tecnologia 
(que etimològicament podria traduir-se com a ‘discurs sobre la producció’). 
Exemples de sabers tecnològics serien la medicina, les enginyeries, la psicologia 
clínica, l’aeronàutica, l’economia aplicada...) 

 
LES PARTS DE LA FILOSOFIA 
 
La reflexió filosòfica sol dividir-se en dues branques principals: 
 



 

FILOSOFIA TEORÈTICA 
 
Inclouria que aquelles disciplines que s’esforcen a bastir teories a propòsit de 
les principals qüestions filosòfiques. Hi trobaríem: 
 

 La metafísica (o ontologia), que indaga sobre el sentit de la realitat 
(considerada en el seu conjunt) i sobre la naturalesa de l’existència 
(considerada en si mateixa). 

 

 L’epistemologia (o teoria del coneixement), que investiga la naturalesa de la 
veritat, les possibilitats de la raó i de la percepció i, en definitiva, la 
naturalesa del coneixement. (Dintre de l’epistemologia podria incloure’s 
l’anomenada filosofia de la matemàtica, que es pregunta sobre la naturalesa 
d’aquesta i dels seus objectes.) 

 

 La filosofia de la ciència, que es planteja els problemes del mètode científic i 
els seus límits. 

 

 La lògica, que indaga en l’estructura del raonament i en descriu les seus 
regles.6 

 

 La filosofia del llenguatge, que estudia la naturalesa, estructura, límits i 
possibilitats del llenguatge humà. 

 

 L’antropologia filosòfica, que inquireix la naturalesa i sentit de l’ésser humà 
(considerat en la seua globalitat) i sobre les condicions generals de la seua 
existència. 

 

 La filosofia de la cultura i de les mentalitats, que tracta de de l’origen i la 
naturalesa de les cultures humanes i sobre el seu significat. 

 

 La filosofia de la història, que es planteja si el corrent històric té algun sentit 
que el mena i l’adreça cap a un fi darrer. 

 

 La teologia natural, que aborda el problema de Déu, entès a principi absolut 
i fonament la realitat i la veritat. 

 

FILOSOFIA PRÀCTICA 
 
Inclouria aquelles parts de la filosofia que cercarien proporcionar orientació a la 
conducta humana. Hi trobaríem: 
 

                                                 
6
 Val a dir que la lògica, si bé ha estat tradicionalment considerada una disciplina filosòfica, és 

habitual que, actualment es classifiqui, al costat de els matemàtiques entre les anomenades “ciències 
formals”. 



 

 La Filosofia moral (o ètica), que cerca respondre a la pregunta sobre com cal 
actuar per dotar la vida humana de sentit i les accions de valor. 

 

 La filosofia política, que s’interessa per la naturalesa de les societats i per la 
naturalesa de la justícia i del governança justa. 

 

 L’estètica, que s’interroga sobre al naturalesa de la bellesa i el sentit de l’art. 

 
L’ORIENTACIÓ MODERNA I CONTEMPORÀNIA DE LA CIÈNCIA 

 
Aristòtil, en els seus textos d’ètica, ens recordava 
que tota acció humana està dirigida a la 
consecució d’un fi. En això totes les accions són 
iguals. Els fins, però, poden ser diversos, i es 
trobaran en funció de els diferents motivacions 
humanes. L’activitat teòrica que anomenem 
“ciència”, com qualsevol altra activitat humana, 
està guiada cap a fins que responen a motivacions 
determinades. 
 

La ciència antiga i medieval constituïa una activitat 
eminentment erudita i no destinada per a un 
desenvolupament tecnològic posterior que 
n’extragués un rendiment pràctic. Aquest model 
de coneixement científic, però, va deixar de 
resultar satisfactori en el moment que les 
necessitats humanes van requerir  per a la seua 
satisfacció (per causa de fenòmens socio-
econòmics com l’increment de població, la 

disminució de la disponibilitat de certes matèries primeres, el desenvolupament 
d’una classe comercial o el creixement de les ciutats), d’una sofisticació 
tecnològica que n’incrementés el rendiment i en reduís els costos. 
 
A partir de finals del segle XVI, la ciència antiga i 
medieval, de base aristotèlica, interessada principal-
ment per definicions i descripcions teòriques que 
responguessin a les preguntes “què” i “per què” i “per 
a què”, començaria a ser qüestionada i, així, Francis 
Bacon primer, i Galileu i Isaac Newton més tard, 
procediran a renovar les ciències naturals mirant de 
desenvolupar el coneixement científic de manera 
autònoma. Com a resultat d’aquest esforç irromp una 
nova forma d’entendre la realitat i la manera de ser 
de l’home en ella. Aquesta nova perspectiva del món i 
del coneixement científic, que temps més tard, es 



 

coneixerà com a “positivisme”, implicarà la renúncia a plantejar-se aquelles 
preguntes fins aleshores objecte de la indagació científica, substituïdes ara per 
la pregunta sobre el com dels fets i fenòmens observats, sent la resposta a 
aquesta qüestió la llei que seguirien, és a dir la manera com es produirien.  
 
Amb aquesta transformació, s’hauria renunciat, almenys en un principi, a un 
saber total, absolut, de manera que l’activitat científica se centraria a esbrinar 
com transcorrerien els esdeveniments i, en base a les respostes obtingudes, a 
saber com influir en ells.  
 
Per a la nova mentalitat positivista:7  
 
a. La realitat consistiria en coses i fets, concrets i observables . 
 
b. Els fets que constituirien la realitat serien fenòmens consistents en 

relacions (és a dir, fenòmens en els quals diversos elements es vincularien 
entre ells d’una manera determinada). 

 
c. Els fets que compondrien la realitat podrien ser coneguts de manera 

precisa i segura (ja que admetrien ser quantificats i expressables de manera 
matemàtica). 

 
d. La realitat admetria ser manipulada per l’home de manera que li resultaria 

útil, és a dir, que l’home podria servir-se’n. 
 
Totes aquestes consideracions poden resumir-se dient que, per a la nova 
perspectiva positivista, la realitat estaria constituïda per fets donats, 
cognoscibles a través dels sentits i matematitzables,8 és a dir, expressables en 

                                                 
7
 Anomenada així perquè, a amb ella, passaria a entendre’s la realitat com un conjunt de fets i coses, 

donats (“positius”, si atenem al sentit originari del terme, que fa referència a ‘allò concret i 
determinat’. Així, parlarem de religió o de dret positius per a referir-nos a les religions històriques 
concretes o als codis legals que troben elaborats i donats). “Positiu”, per tant, significa tot allò que es 
pot considerar un fet o una dada que ens limitem a constatar. 
8
 Així, per exemple, Isaac Newton, decidit a prescindir de les nocions aristotèliques, conceptualitzà 

l’univers a partir de magnituds mesurables aptes per ser tractades matemàticament (val a dir que, en 
això seguí l’exemple iniciat per Descartes i Galileu). Així, Newton es limità a establir que la matèria té 
les propietat de l’espai (extensió en l’espai), el temps (duració en el temps), i massa, aquesta darrera 
entesa com a quantitat de matèria o resistència al canvi de moviment o a la sortida del repòs. En base 
a aquestes tres nocions va poder definir el concepte de força, que es limità a definir com la “influència 
d’un cos sobre un altre”, amb la qual cosa deixà la porta oberta a la possibilitat d’imaginar accions a 
distància (i no sols per contacte directe). Amb aquest senzills conceptes, Newton es disposà a elaborar 
una dinàmica, o teoria universal del moviment, enterament plantejable en termes matemàtics i que 
fes possible explicar la llei segons la qual transcorre qualsevol moviment (inclòs els dels cossos celests, 
motivats per una enigmàtica “força de gravitació universal”) i permetés calcular els valors que 
caracteritzarien cada moviment en un moment determinat. Els tres principis fonamentals d’aquesta 
dinàmica newtoniana serien, senzillament: (1) Tot cos roman en estat de repòs o de moviment 
rectilini i uniforme a menys que una força l’obligui a canviar (“llei de la inèrcia”). (2) Els canvis que 
ocorren en la quantitat de moviment són proporcionals a la força motriu (F = m·a) i es desenvolupen 
en el sentit d’aquesta força. (3) Tota força exercida sobre un cos  en genera una altra d’igual intensitat 
i sentit contrari (“llei de l’acció i la reacció”). 



 

equacions en les quals es relacionin magnituds mesurables i, per tant, 
quantificables (com ara l’espai, el temps, la velocitat o l’acceleració), amb la 
qual cosa, la ciència que se’n derivarà serà una ciència que emprarà com a 
llenguatge les matemàtiques i se centrarà a descriure com s’esdevenen els fets i 
no en què consisteixen. A partir d’ara, es primarà la descripció de la manera 
com succeeixen les coses, i això per tal de poder aprofitar els processos naturals 
i posar-los al servei de l’home.9  

 
CIÈNCIA I INTERÈS 

 
A partir del dit fins ara, ja podem adonar-nos que 
la ciència no és mai neutral, sinó que, per contra, 
tota ciència respon a finalitats pràctiques que 
subjauen a ella i que determinen quina mena de 
ciència serà possible. Cada entorn socieconòmic 
determina unes necessitats, i aquestes tendeixen 
a dictar uns fins a l’activitat científica. Resulta del 
tot imprescindible ser conscients d'això i 
conèixer sobre quina concepció de la realitat 
descansa el discurs científic. Sense aquest 
coneixement ens exposem a què la ciència i les 
seues conseqüències ens dominen a nosaltres, 

en compte de ser nosaltres els qui posem la ciència al nostre servei.  
 
Una ciència natural positivista estimularà la dominació de l'entorn, en comptes 
de prioritzar la integració harmònica de l'ésser humà en ell, al mateix temps que 

                                                                                                                                               
  En base a aquest nou model, Newton, a l’hora d’explicar per què els cossos cauen a terra postulà 
l’existència d’una “força” d’atracció, que passà considerar un atribut de tot cos material, de manera 
que suposà que qualsevol partícula de matèria atreu totes les altres. Amb aquesta explicació, 
exposable en termes de magnituds mesurables i, per tant apta per a ser emprada explicacions 
tècniques, l’autor del Philosofiae naturalis principia mathematica va oferir una alternativa a la vella 
explicació qualitativa, de base aristotèlica del fenomen de la gravetat, segons la qual, aquesta no era 
altra cosa la el comportament propi dels cossos greus (sòlids o líquids), els quals tendien a ocupar 
l’indret que els correspon en l’univers, que no és altre -en cosmologia aristotèlica- que el centre del 
cosmos, és a dir, l’indret que en aquesta cosmologia es reserva a la terra. Per tant, el moviment de 
caiguda dels cossos sòlids s’explica perquè aquest estan predeterminats a ocupar el lloc que, en 
l’univers, els està destinat, de manera que aquest moviment de caiguda no és altra cosa que la 
satisfacció d’una tendència o finalitat, impresa en la seua essència o forma. Igualment succeiria amb 
al caiguda de les masses líquides, sols que aquestes acabarien el seu descens en topar amb una 
superfície sòlida, ja que l’indret que li correspondria a l’aigua (i, per extensió a tot líquid), seria la 
segona esfera de la realitat, aquella que se situaria al voltant de la terra (i, per extensió, d’allò sòlid).  
9
 Ja no es tractarà, per exemple, de saber en quina cosa consisteix un fenomen com la gravetat, sinó 

de saber quina es la llei que la gravitació segueix per tal de poder-la superar-la i aprofitar per als 
nostres fins. Així, ara ja no es tractarà de saber en què consisteix la gravetat, sinó en conèixer la llei 
segons la qual els cossos s’atreuen en l’espai, és a dir, el que coneixem com a llei de gravitació 
universal, que posa en relació magnituds mesurables com la distància i la massa i que estableix, en 
expressió matemàtica, que dos cossos en l’espai s’atreuen amb una força directament proporcional al 
producte de les seues masses i inversament proporcional al quadrat de la distància que els separa. 
Amb això no sabem quina cosa és gravetat, però sí que disposem d’un coneixement que ens 
permetrà, si convé, superar-la i, en tot cas, posar-la a la nostra disposició. 



 

promourà la producció industrial i, amb ella, un sistema econòmic expansiu que 
idolatra el creixement pel creixement.  
 
Contràriament al que sol imaginar-se, per tant, la ciència, en tant que 
construcció humana, no està mai exempta d'ideologia. L'única manera de 
controlar aquesta, és a dir, de tenir una actitud crítica davant d'aquesta tenint-la 
present i coneixent-la. 
 
El pensador alemany, membre de l’anomenada Escola de Frankfurt, Jürgen 
Habermas,10ens ha llegat una teoria sobre els interessos que subjauen a les 
diverses ciències, en la qual classifica el coneixement en tres àmbits, cadascun 
d’ells orientat cap a un objecte diferent, mogut per unes finalitats determinades 
i dotat d’un sentit pràctic i teòric concret: 
 
a. Així, d’una banda, trobaríem les ciències de la naturalesa (que Habermas 

anomena ciències empirocoanalítiques), que determinen la relació que 
s’estableix entre l’ésser humà i el seu entorn natural (la base material de la 
vida). Aquestes ciències estarien dirigides per un interès tècnic adreçat a la 
conquesta i dominació de la naturalesa, que no exclou interessos merament 
teòrics (l’anomenada “ciència de base”) però sí que els situa en un lloc 
secundari i que fins i tot, en la mesura que no n’albiri una aplicació pràctica, 
pot arribar a considerar com a merament sumptuaris). Les ciències de la 
naturalesa s’expressarien en un llenguatge tecnicoinformatiu, d’estructura 
deductiva i reductible a expressió matemàtica. 

 
b. Per un altre costat trobaríem les ciències socials (anomenades per 

Habermas ciències historicohermenèutiques o, d’acord amb la terminologia 
tradicional germànica, ciències de l’Esperit ), orientades per un interès 
pràctic que cerca promoure l’enteniment dels éssers humans entre ells 
(Habermas anomena aquest interès hermeneuticopràctic).11 Les ciències 
socials s’interessen per comprendre l’ésser humà i el seu entorn social 
(origen i naturalesa de les institucions socials, origen i evolució de les 
realitzacions de l’home, estructura del pensament i de la motivació 
humanes, etc.) amb la vista posada a resoldre potencials problemes 
psicològics i de relació intersubjectiva. 

 
Aquest àmbit del saber no gaudiria de l’objectivitat que caracteritza el de les 
ciències naturals (sense que, però, tampoc en el cas d’aquestes, 
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 Nascut a Düsseldorf (Alemanya) el 1929. Va estudiar filosofia, psicologia, literatura alemanya i 
economia a les universitats de Gotinga, Zurich i Bonn, on es va doctorar. De 1956 a 1959 va ser 
ajudant i col·laborador de Theodor Adorno a l'Institut de Sociologia de Frankfurt del Main. Entre 1964 
i 1971 va exercir com professor en la Universitat de Frankfurt, i es converteix en un dels principals 
representants de l’anomenada Teoria Crítica. De 1971 a 1983 es va ocupar com a director de l'Institut 
Max Planck, de la "investigació de les condicions de vida del món tecnicocientífic". L'any 2001 va 
obtenir el Premi de la Pau que concedeixen els llibreters alemanys. Teoria de l’acció comunicativa és 
el títol més destacable de la seua extensíssima obra. 
11

 La traducció del terme grec hermeneia seria ‘interpretació’. 
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l’objectivitat sigui completa). Les ciències socials conduirien a consensos 
racionals revisables, com en el cas de les ciències naturals, basades, però, en 
aquest cas en interpretacions plausibles, característiques del moment 
històric en què tenen lloc.12 

 
c. El darrer àmbit al qual es refereix Habermas és el que anomena de les 

ciències de la crítica, terme amb el qual es faria referència a la filosofia, en 
totes les seues branques (i a una part dels fonaments de ciències socials 
com la sociologia, la psicologia i l’antropologia, i disciplines com la 
psicoteràpia). Aquestes ciències de la crítica s’esforçarien a aconseguir 
l’autocomprensió de l’ésser humà, la prescripció, dintre de llur domini, i 
també a la resta de les ciències, de finalitats pràctiques que els posin al 
servei de l’home i de la seua plenitud (tot evitant que l’ésser humà acabi 
perdent-se a ell mateix en el procés del desenvolupament tècnic i, per tant, 
garantint-ne la seua llibertat, tant respecte de l’entorn natural, com de la les 
exigències socials abusives i dels mecanismes productius). L’interès que 
orientaria aquestes ciències seria, per tant, l’emancipatori. 

 
Les ciències crítiques no gaudeixen tampoc de plena objectivitat. Els seus 
enunciats no aspiren tant a l’objectivitat coma la versemblança.13 Tant en el 
cas de les ciències socials com en el de els crítiques., el dèficit d’objectivitat 
s’explicaria pel fet que, en elles, el subjecte i l’objecte no es troben 
totalment diferenciats, no són independents l’un de l’altre, com si que 
tendeix a succeir en el cas de les ciències naturals. En Filosofia i en ciències 
socials, el subjecte és, alhora, observador i observat. 

 
De la combinació harmoniosa de les ciències de la naturalesa, les ciències de 
l’Esperit i les ciències crítiques, s’obté una ciència orientada cap a finalitats 
raonables (d’acord amb una raó emancipadora) i capaç d’una acció trans-
formadora al servei de l’home. 
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 Tant en el cas de les ciències naturals, com en el de les socials, les ciències formals s’hi vincularien 
de manera instrumental, restant-ne, però, al marge, en ambdós casos. 
13

 En qualsevol cas, val a dir que, en els diferents àmbits del saber, allò que ses sap del cert, no és mai 
el que és veritat, sinó allò que no ho és, restant com a plausible tota la resta. 


