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El filòsof alemany Immanuel Kant

Del pensament humà
com a història
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La moralitat
emana de la
raó, no es pot
fonamentar
en costums
arrelats
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L
a desaprovació titàni-
ca que ha patit el
moviment il·lustrat
no ha fet sinó afir-
mar-ne els principis

doctrinals cada cop amb més
fermesa. No n’hi ha prou, com
fa un cert sector (el mediocre)
del postmodernisme, recor-
dant-nos tot sovint el dèspota
de moda o la matança televi-
siva del dia per a intentar
alliçonar-nos amb allò que el
mateix Kant ja sabia de sobres:
la redacció d’una història amb
base racional del curs d’un
món sovint atroç i estúpid
sembla una intenció “que no-
més pugui fer-se en una no-
vel·la”. Repetir les consignes
contra les quals el moviment
de les llums donà ja una res-
posta –com si de tirans pitjors
que els d’enguany no n’hi ha-
gués hagut mai– no és només
una gran pèrdua de temps, si-
nó també una mostra de pre-
potència històrica, curiosa-
ment proferida per aquells
que s’entesten a negar fins i
tot el mateix decurs temporal.

LA MORALITAT
A la primera de les seves críti-
ques (1781) Kant havia analit-
zat el límit cognoscitiu de les

facultats humanes,
una demarcació ne-
cessària per a deli-
mitar el nostre ac-
cés a la realitat en
tant que pas previ a
tota filosofia siste-
màtica, sent aques-
ta última la respos-
ta a les tres qüesti-
ons essencials que
comportava la raci-
onalitat: què puc
saber?, què he de
fer? i què m’és per-
mès d’esperar? Si bé
la crítica mostrava
com els límits de la
filosofia teòrica so-
bre la natura es re-
duïen a l’àmbit de
la ciència experi-
mental, també afir-
mava que allò més
pur de la racionalitat s’esde-
venia quan aquesta legislava a
priori un món moral des de
les exigències de la intersub-
jectivitat (deure). Tot i això, el
tercer dels interrogants de la
raó abans citats (què puc espe-
rar?) es trobava en una zona
intermèdia entre els altres dos,
espai que la tradició filosòfica
havia ubicat entre la moral i la
religió, i que Kant dilucidarà
en una sèrie d’articles que van
del 1784 al 1797, recollits en
aquest mateix volum.

Ja a la tercera Crítica, aquest
indret intermedi ocuparà l’es-
pai de transició entre la natu-
ra i la llibertat; de fet, si real-
ment és possible un camí en-
tre la filosofia teòrica i la
pràctica, un punt essencial

d’aquesta transformació im-
plica que els nostres fins mo-
rals es puguin realitzar en la
natura. La moralitat, recorda
Hume, no es pot fonamentar
en costums arrelats o en de-
sigs diversos, sinó que emana
de la raó, previ contacte amb
allò real, tractant-se així d’un
incondicionat. Si la moralitat
és innata, la seva raó de ser és
la llibertat igualment espon-
tània de l’home. Aquesta exi-
gència de llibertat, però, ha de
ser compatible amb un ús ex-
tern d’aquesta capacitat que
impliqui una facultat de co-
acció assumida per l’estat ra-
cional. Aquests dos usos de la
llibertat impliquen la diferèn-
cia entre la moral –purament
interna– i el dret, extern, en

tant que regulació del meca-
nisme natural del comporta-
ment humà. Un estat que re-
guli la virtut interior –que
modeli ciutadans angèlics–
només pot portar (Kant ho ve-
ié molt bé) cap al pur jacobi-
nisme. Prou profètic, si ho
pensem...

Si la moralitat no es pot fo-
namentar en el mer desig,
també la història necessita
com a condicionant un des-

envolupament uni-
versal de la raciona-
litat. La història
passa a ser una sèrie
de manifestacions
vers la llibertat, i
això només es pot
pensar en tant que
interacció entre els
individus des d’un
espai públic. I la
unitat de l’espècie
rau precisament en
les seves fites mo-
rals, sent la pau
perpètua el seu fi
més excels. Aques-
tes finalitats impli-
quen, certament,
afirmar un progrés
de la humanitat que
exigeix una com-
provació empírica
que el nostre conei-
xement no pot

abastar. Aquesta experiència
és trobada per l’autor en el
sentiment de contemplació
del bell i del sublim, la per-
cepció de les idees estètiques,
sentiment que el filòsof aplica
analògicament a un fet con-
temporani seu com és la Re-
volució Francesa i l’entusias-
me que generà en els seus
protagonistes. En tot cas, el
progrés dels homes no és en
tant que moralitat sinó en
tant que legalitat, en conco-
mitància amb un deure uni-
versal. L’aplicació, el fer reals
aquests principis, serà la tasca
de la política encarnada en
una constitució republicana.

Quins són els reptes actuals
del text kantià? En primer
lloc, des de la perspectiva del

segle XXI, afermar el contin-
gut il·lustrat en una democrà-
cia encara poc real com la
nostra, democràcia que –dit
sia de pas– els moderns abo-
minaren tant com antics i
medievals. Aquest projecte no
es podrà dur a terme sense la
reflexió crítica vers l’home i
els seus drets, reflexió que
només pot provenir –aquesta
és la genialitat kantiana– des
de la perspectiva de saber-nos
temporalitat, però no tant sols
en un sentit legal-moral, sinó
vital. La filosofia, dit ras i curt,
només pot afirmar-se si exis-
teix una història, element que
ens fa éssers successius, capa-
ços d’intel·ligir-nos en tant
que discurs temporal. Aniqui-
lar la història, com recorda
Kojève, implica la mort del
pensament i de l’home.

Menció a part mereixen
tant la impecable traducció
com l’excel·lent estudi intro-
ductori de Salvi Turró, incan-
sable en la seva difusió de la
filosofia kantiana (vegeu Lli-
çons d’Història i dret en Kant;

UB, Barcelona, 1997, i Tránsito
de la naturaleza a la historia en
la filosofia de Kant, Anthropos,
Barcelona, 1996). Cal esperar
que aquesta novetat (per què
només 89 exemplars en una
col·lecció de textos filosòfics
en català?) posi llum en algu-
na ment preclara del país i
puguem disposar per fi d’una
traducció completa d’alguna
de les tres crítiques kantia-
nes. Fins llavors, ens queden
excel·lents engrunes com
aquesta.

El Kant més polític
X A V I E R F I L E L L A

L’
any 1781 Imma-
nuel Kant publi-
cava la primera
edició de la Crítica
de la raó pura, un

text en què resumia els inte-
ressos de la raó en tres qües-
tions concretes: què puc sa-
ber?, què he de fer? i què puc
esperar? En resposta a la pri-
mera pregunta, el filòsof
alemany, fonamentant-se en
la sensibilitat i l’enteniment,
delimitava l’esfera del conei-
xement humà i sostenia la
validesa de la ciència experi-
mental per accedir als fets.
Més enllà de la raó teòrica,
Kant propugnava una raó
pràctica per determinar un
món moral que, recolzant-se
en l’imperatiu categòric, va-
lida la bondat d’una acció si
aquesta és universalitzable.

Les obres de Kant, a partir
del 1781, desenvolupen les
dues branques del projecte
filosòfic contingut en la pri-
mera Crítica. D’una banda, la
filosofia natural en els Prole-
gòmens, del 1783, i en els Pri-
mers principis metafísics de la
ciència de la natura, del 1786.

De l’altra banda, la filosofia
pràctica en la Fonamentació de
la metafísica dels costums, del
1785, i en la Crítica de la raó
pràctica, del 1788.

FILOSOFIA POLÍTICA
El tercer interrogant de la
raó que Kant exposava en la
seva Crítica del 1781 delimita
un tercer àmbit filosòfic que
abasta no només la filosofia
de la religió, sinó també la
filosofia política i la filosofia
de la història. D’aquest re-
gistre, Kant se n’ocupa en
diversos articles i opuscles
que van des de la Resposta a la
pregunta: què és la Il·lustració,
del 1784, fins a La pau perpè-
tua i el Replantejament de la
pregunta: si el gènere humà es
troba en progrés constant vers el
millor, del 1795 i el 1797,
respectivament. Són justa-

ment els textos que Editorial
62 publica, en edició i tra-
ducció a cura de Salvi Turró,
amb l’explicatiu títol d’Hist-
òria i política.

En aquests textos Kant de-
fineix la seva concepció del
dret, que separa i distingeix
de la moral. L’un i l’altre, ens
diu, tenen un fonament co-
mú en la tendència a la uni-
versalitat, però, a la vegada,
són conceptualment dife-
rents. Mentre que la moral és
purament interior (literal-
ment, la veu interior que
s’imposa a la consciència), el
dret és una legislació externa
que estableix “la limitació de
la llibertat de cadascú a la
condició de la seva concor-
dança amb la llibertat de
qualsevol altre”. La reflexió
sobre la naturalesa del dret
serveix a Kant per definir la

república com la forma de
govern legítima, en tant que
garantia de la llibertat, la
igualtat i l’autonomia dels
ciutadans. És la base sobre la
qual el filòsof nascut a Kö-
nigsberg el 1724 formula el
seu liberalisme.

DRET COSMOPOLITA
El dret és, a la vegada, el fo-
nament sobre el qual Kant
basteix un dret de gents per
vertebrar les relacions inter-
estatals i, també, un dret
cosmopolita per garantir que
tot ésser humà tingui el dret
de desplaçament i acollida
en qualsevol indret del pla-
neta. Són les disposicions
que el filòsof alemany recull
en el breu, però cèlebre trac-
tat que sobre La pau perpètua
va escriure el 1795 i que, en
bona part, recentment ha

resseguit John Rawls a El de-
recho de gentes (Paidós, 2001).

L’actualitat del pensament
polític de Kant és també pre-
sent en la distinció entre el
moralista polític i el polític
moral, dues figures antitèti-
ques de la política que ser-
veixen al filòsof de Königs-
berg per acabar de perfilar el
sentit ètic del seu liberalis-
me. Kant reprova la política
inspirada sols en conductes
pragmàtiques que obliden
que l’ésser humà és una fi-
nalitat en si mateix i mai un
mitjà subordinat a altres ra-
ons. Nogensmenys, al costat
d’aquesta formulació tan
justa de la política, el lector
trobarà en els textos recollits
en aquest volum el Kant
prudent i reformista que
aconsella una política trans-
formadora però ajustada a la
realitat i, també, el Kant de-
fensor de la il·lustració que
propugna la “sortida de l’ho-
me de la seva minoria d’edat”
i que amb l’exclamació “sap-
ere aude!” (“atreveix-te a co-
nèixer”) proclama tot un
projecte.


