
INTRODUCCió 

Per raons no del tot conegudes la filosofia passa mo-
ments desiguals al llarg de la seva història, igual que la 
ciència; però si j'<l és difícil d'aplicar a la ciència la dicoto-
mia kuhniana entre períodes revolucionaris i períodes de 
ciència normal, més difícil encara resulta aplicar-la a la filo-
sofia, en la qual hom comença dubtant fins i tot de l'exis-
tència de paradigmes. 

Tanmateix, siguin quines siguin les lleis de l'evolució 
del pensament filosòfic, és evident que hi ha moments més 
creadors i d'altres en els quals l'escolasticisme suplanta la 
imaginació. La primera meitat del segle xx és, sens dubte, 
un dels moments creadots més productius de la filosofia oc-
cidental, i Bertrand Russell una de les figures més indiscu-
tibles del pensament europeu del nostre segle. 

Hom estaria temptat de dir que Russell és molt més que 
un filòsof, que és un matemàtic, un físic, un polític, un lite-
rat, etc.; amb tot, s'ha preferit qualificar-lo sempre de fi-
lòsof, i així s'ha coHaborat a fer que el mot filosofia recu-
peri el seu sentit inicial i que s'alliberi de la constant de-
nigració a què h'<l estat sotmès per escolàstics de qualsevol 
disciplina. La mosofia de Russell conté una constant preocu-
pació per les dues vessants de l'aventura humana: el conei-
xement i la vida; en la primera s'intenta contribuir al pro-
grés del s'<~ber, i en la segona a «la conquesta de la felici-
tat». I no es tracta de dues vessants separades: el progrés del 
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saber contribueix a augmentar la felicitat humana, i sola-
ment un esperit lliure, amo d'ell mateix, pot aprofunelir en el 
coneixement de la societ-at i de la naturalesa. 

És evident que no existeix l'omnisciència, com tampoc 
no existeix l'absoluta llibertat, l'absolut domini d'un mateix. 
Reconèixer aquesta limitació fonamental és també una con-
elició necessària al fet de filosofar: la filosofia és fruir de la 
finitud humana, i Déu no filosofa. 

Aquests són els paràmetres que emmarquen l'activitat 
filosòfica de lord Russell; i cal elit activitat i no sistema, pet·-
què no es tracta de l'elabor-ació d'un sistema filosòfic, un 
més en la històl'ia, sinó del replantejament constant i radi-
cal tant dels problemes ontològics i epistemològics fonamen-
tals com dels problemes ètics, polítics i socials que el món 
li havia d'anar plantejgnt elia rera dia. És pet això que el 
pensament de Russell és difícil de reduir a un conjunt de 
proposicions substantives: en s6n més característics el mèto-
de i l'actitud que no pas les «teories» que va elaborar en els 
elistints moments de l'evolució del seu pensament. 

És sabut que la reflexió filosòfica dc RusseH va partir 
dels problemes que la matemàtica plantejava al jove estu· 
eliant de Cambridge, al costat dels guals la reflexió sobre 
el món i sobre Déu, aquesta des d'un ateisme coherent, va 
anar configurant un pensament que ha estat titllat amb lu-
cidesa d'«escepticisme apassionat». Aquest escepticisme, d'ar-
ribada, eliríem, comença amb el coratge de confiar apassi.o-
nadament en la raó; i la matemàtica, justament la ciència 
model dels racionalistes, constitueix el centre de les preocu-
pacions russellianes. 

El jove Russell començà estudiant matemàtiques a Cam-
bridge, bé que en els seus anys universitaris l'interès pels 
fonaments· de la matemàtica el feren -arribar a la filosofia. 

A final del segle XIX la filosofia que imperava a Cam-
bridge era un neohegelianisme, en versió anglesa, que tenia 
com a representants màxims Bradley i Mctagga1't; el peris'<l-
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ment hegelià, però, ben poc podia aportar als problemes que 
preocupaven Russell: la teoria dels nombres i la naturalesa 
de la geometria. ReaJrnent, el problema de la matemàtica 
havia estat històricament un problema clau en l'empirisme 
britànic des de Hume fins a Stuart Mill, però aquest proble-
ma adquireix en Russell, per la influència dels treballs dc 
Peano i Frege, una nov·a dimensió: la fonamentació lògica 
de la matemàtiéa, o, si es prefereix, la reducció de la ma-
temàtica a lògica. Són fruit d'aquests treballs tant Tbe prin-
cipies o/ Mathematics com l'obra més coneguda, Principia 
Mathematica, escrita conjuntament amb A. N. Whitehead i 
publicada durant els anys 1910-1913. Aquesta darrera obra 
no solament constitueix l'intent més seriós dc reduir la ma-
temàtica a lògica, sinó que, justament, per influència de Rus-
seU, adopta de vegades el nom de «lògica matemàtica». 

És en aquest context de preocupacions que Russell pu-
bHca en 1905 a la revista <<Mind» el primer dels treballs re-
collits en aquest volum, Sobre la denotació (On Denoting ). 
Aquest article, però, que sens dubte tingué per motor oca-
sional el problema d'aclarir el llenguatge matemàtic i reduir 
les entitats denotades necessàries pet tal de fonamentar la 
matemàtica, des de la posició platònico-logícista de Russell, 
ha tingut conseqüències que ultrapassen de molt el seu pro-
pòsit inicial. 

El tercer escrit d'aquest recull, La filosofia de l' atomis-
me lògic, de 1918, publicat en tres números consecutius de 
la revista «The Monist», constitueix l'exposició més acura-
da i acabada de l'aportació russelliana a aquesta antologia, 
no com un sistema tancat, sinó més aviat com un mètode 
d'anàJisi dels problemes plantejats per la realitat coneguda. 

Entre l'un i l'altre, s'inclou el treball Sobre la naturalesa 
de la coneixe11ça, de 1914, publicat també a «The Monist», 
que aborda una distinció fonamental en la teoria russellia-
na del coneixement: la difetència entre «Coneixença» (Know-
ledge by acquaintance) i «coneixement per descripció» 
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(Knowledge by description), distinció que, a més d'ésser im-
portant per a explicar el coneixement humà, té notables con-
seqüències ontològiques. 

Tots tres assaigs foren inclosos en el recuU preparat per 
Robert Charles Marsh i publicat el 1956 amb el títol de 
Logic and Knowledge, Essays 1901-19.50. 

¿Què és, per Russell, la filosofia? Dins del que s'ano-
mena de manera global i amb probables inexactituds «filo-
sofia analítica», c-al indicar si més no dues tendències dife-
rents pel que respecta a l'objecte, mètodes i estatut de la 
filosofia. Per una banda, els qui pensarien que la filosofia 
poca cosa té a veure amb la ciència i que la seva tasca con-
sisteix a aclarir el sistema conceptual inherent al «sentit 
comú» o, per dir-ho d'una altra manera, al «coneixement es-
pontani de la realitat» . En aquesta tendència podem inscriu-
re, amb major o menor justícia, Moore, Ryle, Austin, Straw-
son i el segon Wittgenstein. 

Per l'altra banda, els qui entenen que la filosofia no 
és pas una disciplina divorciada de la ciència i que la seva 
tasca no constitueix pas un mer aclariment del sentit comú, 
sinó quelcom de més substantiu, un nivell més general, i més 
abstracte, doncs, de coneixements, siguin aquests formals o 
de contingut. És el corrent dels positivistes lògics i també 
de Quine i els seus actuitls seguidors. Sense cap mena de 
dubte Russell, en tots els moments de la seva producció 
filosòfica, ha estat vinculat a aquesta segona tendència i ha 
dedicat bona dosi de la seva ironia a ridiculitzar la manera 
d'entendre l'anàlisi que és característica de l'anomenada «fi-
losofia del llenguatge ordinari»; així, per exemple, afirma, 
referint-se a un determinat filòsof del llenguatge ordinari: 
« .. . pertany a l'escola "Filosofia sense llàgrimes", anomena-
da així perquè fa la fiJosofia molt més fàcil del que ha estat 
fins ara; per tal de ser un filòsof competent només cal es-
tudiar Ús de l'anglès modern, de Fowler; els llicenciats po-
den ampliar estudis amb Anglès del rei; aquest llibre, però, 
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ha d'ésser utilitzat amb molta cura ja que, com mostra el 
seu títol, és un poc arcaic» .1 Per Russell, la filosofia, tal com 
l'entenien els clàssics del llenguatge ordinari, quedava reduï-
da a una tasca lexicogràfica, a una distracció de tertúlia de 
sobretaula, i, en definitiva, a res que sigui digne d'estudi. 

El motiu d'aquesta reducció de la filosofia a mera tri-
vialitat ha estat el desig de separar-la dràsticament de la 
ciència empfríca. Contra aquesta tesi, el punt de vista de 
Russell és que la filosofia és i ha de ser una part de la cièn-
cia, i no té, doncs, altra finalitat que la pròpia de qualsevol 
activitat científica: eixamplar la nosu-a comprensió del món. 
Així, com a activitat cognoscitiva, la filosofia és difícilment 
destriable de la ciència: «No crec -diu- que pugui fet-se 
útilment tal separació (entre la ciència empírica i la filoso-
fia). Qualsevol filosoGa que hagi de tenir algun valor ha d'e-
dificar-se sobre amples i ferms fonaments de coneixements 
no específicament filosòfics» _2 

La filosofia, doncs, ha de fonamentar-se en la ciència, 
però convé matisar més aquesta relació, que és complexa i 
ambivalent. Hom pot pensar que la tasca de la filosofia po-
dria consistir a sintetitzar els resultats de les distintes cièn-
cies i oferir quelcom semblant a una W eltanschauung cien-
tifica del món; la filosofia acompliria així l'objectiu de ser-
vir d'ajut en la nostra comprensió del món. No és aquesta 
la intenció de Russell: «Molta de la filosofia -diu- que 
ha estat inspirada en la ciència s'ha desviat vers una preocu-
pació pels resultats que de moment hom suposava aconse-
guits. No són els resultats ... el que pot transferir-se amb 
profit de l'esfera de les ciències especials a l'esfera de la 
filosofia».3 

1. La evol11ci6n de 111i pensamiento filos6fico, Aguílat, Madrid, 
1963, p. 266. 

2. Op. cit., p. 265. 
3. Misticisme i lògica, Edicions 62, Barcelona, 1969, p. 102. 
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És clar que no es tracta de construir macroteories sinrè-
tiques, però tampoc, com pensaven els positivistes lògics, de 
reduir la filosofia a anàlisi lògica de les proposicions i els 
conceptes de la ciència empírica. Aquesta resi elimina la 
substantivitat del coneixement filosòfic i la redueix a mera 
activitat adjectiva, instrumental per a l'únic coneixemenl 
substantiu que és el científic. Russell ha confessat repetides 
vegades les seves discrepàncies amb el positivisme lògic, i 
una d'elles és precisament la concepció neopositivista dc la 
filosofia, que no satisfà les exigències especulatives del fi -
lòsof anglès. 

La concepci6 russelliana de les relacions entre ciència 
i filosofia ve exposada en el paràgraf final de Ln filoso/ill de 
l'atomisme lògic, quan diu: «La filosofia és la part de la 
ciència sobre la qual, en l'actualitat, a la gent li agrada de 
formar-se opinions, però que ningú no coneix. Per tant, cada 
avenç en el coneixement arrabassa a la filosofia alguns dels 
problemes que eren seus anteriorment ... Per a molta gent a 
qui U agrada la filosofia, l'encant que aquesta té consisteix 
en la llibertat especuladora, en el fet que es pot jugar amb 
hipòtesis .. . Aix{ com hi ha fam illes a Amèrica que, des del 
temps dels pelegrins fins ara, han emigrat cap a l'oest, cap 
als boscos, perquè no els agradava la vida civilitzada, de la 
mateixa manera, el filòsof té una disposici6 aventurera i li 
agrada ficar-se en regions on encara hi ha incertesa».4 

Així, doncs, que la filosofia ha de fonamentar-se en la 
ciència vol dir, per Russell, que ha d'utilitzar en general els 
criteris epistemològics de la ciència, no els seus resultats, 
per tal d'aventurar hipòtesis sobre els problemes encara no 
resolts per la ciència. Podem dir ja que pel filòsof anglès 
l'objecte de la filosofia és ajudar a la comprensi6 del m611 
aplicant el mètode científic a problemes que no tenen en-

4. La filosofia de l'atomisme lògic, p. 264 d'aquesta edici6. 
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cara solució científica; és, doncs, una disciplina hipotètica 
o especulativa. 

El que no queda clar en aquesta concepció, que es resu-
meix en la coneguda tesi russelliana segons la qual «filoso-
fia és allò que encara no és ciència», és si els ptoblemes 
que es planteja la filosofia rebran solució científica alguna 
vegada, o si hi ha problemes que per llur naturalesa no po-
den rebre solució científica encara que continuïn preocupant 
la ment humana. Deixem oberta aquesta qüestió, que és una 
constant en la història de la filosofia moderna i que encara 
es planteja el pensament contemporani. 

Dins la filosofia, però, hi ha un quefer més especulatiu 
que ha rebut tradicionalment el nom de metafísica . Per Rus-
seU, la metafísica és t:ambé un intent de descriure el món. 
Aquest afany de descriure metafísicament el món és el re-
sultat de dos delers humans molt diferents: l'un científic 
i l'altre místic, la qual cosa vol dir que, a la base de la me-
tafísica, hi ha, per una banda, motius científics i, per l'altra, 
motius derivats de la religió i de l'ètica. Russell pensa que 
les motivacions teligioses i ètiques han de quedar al marge 
en la investigació metafísica: «Jo crec - diu- que els mo-
tius ètics i religiosos, tot i els esplèndids sistemes imagina-
tius que han originat, han estat en definitiva un obstacle per 
al progrés de la filosofia, i ara han de ser rebutjats conscient-
ment per tots aquells qui desitgen descobrir la veritat filosò-
fica. La ciència, originàriament, també va quedar aturada per 
motius semblants i no va assolir cap avanç positiu. Jo man-
tinc que la filosofia ha d'inspirar-se més en la ciència que 
en l'ètica o la religió».5 

L'objectiu de la metafísic-a és descriure el món tot ins-
pirant-se en la ciència, però és obvi que la filosofia, i molt 
especialment la metafísica, no pot utilitzar, sensu stricto, el 
mètode científic. Hi ba determinats moments del mètode 

5. Misticisme i lògica, Edicions 62, Barcelona, 1969, pp. 101-102. 
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científic, com la contrastació empírica, que difícilment poden 
ésser usats per la filosofia. ¿Quin és el tret fonamental del 
mètode científic que ha de seguir la filosofia? A aquesta 
qüestió respon Bertrand Russell: «Sempre bi ha hagut qui 
s'ha oposat a l'anàlisi: les mateixes persones que s'oposen a 
tot avenç científic ... Cap home de ciència no podria somni-.u· 
posar en dubte la conveniència de l'anàUsi. AJ començament 
mateix del primer capítol d'un llibre recentment publicat 
hom troba aquesta frase: "¿Qulna és la naturalesa de la ma-
tèda prima de les peces més simples que constitueixen la 
matèria?" . Però no sols en relació amb la matèria l'anàlisi 
és el camí cap a la comprensió. Una persona sense coneixe-
ments musicals, si escolta una simfonia, adquireix una vaga 
impressió general del conjunt, mentre que el director, com 
hom pot veure pels seus gestos, està escoltant un tot que va 
analitzant minuciosament en les seves distintes parts. El mè-
rit de l'anàlisi és que procura un coneixement que no pot 
adquirir-se de cap itltra manera. Quan aprenem que l'aigua 
està formada de dues parts d'hidwgen i una d'oxigen no dei-
xem de conèixer res del que ja coneixíem respecte de l'ai-
gua i, en canvi, adquirim la facultat de saber moltes coses 
que una observació no analítica mai no ens les hauria pogut 
ensenyat» .6 

El tret fonamental del mètode científic és l'anàlisi: el 
físic analitza el moviment en les seves forces components; el 
químic analitza la matèria en els seus elements últims; el 
músic analitza la composició en notes, acords, etc.; el filò-
sof, si aspira a utilitzar el mètode científic, haurà d'utilit-
zar, doncs, l'anàlisi: l'anàlisi de les proposicions en les quals 
es formula el nostre coneixement del món. Però -i això és 
més important i allunya Russell de les tesis del positivisme 
lògic-, no totes les proposicions cognoscitives són l'objecte 
de l'anàlisi filosòfica . Vegem-ho: «En primer lloc, una inves-

6. La evoluci6n de mi pensamiento filos6fico, pp. 263-264. 
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tigació filosòfica ha d'ésser general. No ha de tractar espe-
cialment de les coses que existeixen sobre la terra, ni del 
sistema solar, ni de cap altra part de l'espai ni del temps ... 
Veurem que les proposicions filosòfiques, en lloc d'estar re-
lacionades amb el tot de les coses collectivament, es rela-
cionen amb totes les coses de manera distributiva ... Tot això 
ens duu a una segona característica de les proposicions filo-
sòfiques: que han de ser a priori. Una proposició filosòfica 
ha de formular-se de tal manera que l'evidència empírica no 
pugui mai prov11r-la o rebatre-la ... Fets especials o acciden-
tals . . . són irrellevants per a la filosofia, que només ha de fer 
afirmacions que puguin ser ·igualment certes, tant deJ món 
actual com de qualsevol altre món possible».7 

Així com les ciències particulars tracten amb proposi-
cions de generalitat limitada i sempre revisables, aquelles 
que des de Kant s'anomenen proposicions a posteriori, la fi-
losofia tracta amb proposicions de màxima generalitat i esta-
blertes a priori, és a dir, de caràcter necessari. És obvi, i així 
ho pensa Russell, que les úniques proposicions que teunei-
xen aquestes dues condicions, l11 d'ésser de màxima gene-
ralitat i la d'ésser a priori, són les proposicions de la lògica. 
Així, la filosofia és, ni més ni menys, lògica: «La fiosofia, si 
tot el que hem dit és correcte, esdevé indestriable de la lò-
gica en el sentit en què actualment s'empra aquest mot. L'es-
tudi de la lògica consta, de manera general, de dues parts no 
gaire diferenciades. Per una banda, tracta d'aquelles consta-
tacions generals que poden fer-se respecte de totes les coses 
sense esmentar-ne cap, ni cap predicat o relació ... Per altra 
banda, la lògica tracta de l'anàlisi i l'enumeració de les "for-
mes" lògiques, per exemple, de les classes de proposicions 
que poden donar-se, dels diversos tipus de fets i de la clas-
sificació dels constituents dels fets. En aquest sentit, la lò-

7. Misticisme i lògica, pp. 113-114. 
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gica proporciona un inventari de possibilitats i un repertori 
d'hipòtesis abstractament defensables».8 

Així, la filosofia és lògica i la lògica és ontologia. 
El científic s'ocuparà d'analitzar els elements determi-

nants d'un tipus de fenòmens; així, els psicòlegs, per exem-
ple, s'ocuparan d'investigar les condicions de la percepció 
humana, mentre que el filòsof analitzarà la forma lògica co-
muna a les proposicions que descriuen processos perceptius. 
La filosofia de la ment s'ocuparà de l'anàlisi de la forma 
lògica de les proposicions de la psicologia, com la filosofia de 
la n1.1turalesa s'ocuparà de les proposicions de la física, o 
l'ètica de l'anàlisi de les proposicions morals . 

Petò, ¿i la metafísica? Mentre les filosofies especials 
investiguen la forma lògica de tipus concrets de proposi-
cions, la metafísica investiga la forma lògica de qualsevol 
proposició possible, o, altrament dit, la forma lògica de tota 
altta proposició que pugui presentar-se en un llenguatge pos-
sible. Per tant, la metafísica -potser seda millor anome-
nar-la ontologia general- és una teoria de les formes lò-
giques; s'ocupa, com hem vist en el text anteriorment ci-
tat, de les classes de proposicions possibles que poden pre-
sentar-se, de l'enumeració de les formes lògiques, etc .9 En-
front de les filosofies, diguem-ne, «particulars», que no se-
tien sinó diferents aplicacions de la lògica a camps específics 
del coneixement i de l'acció, la metafísica coincidiria amb la 
lògica mateixa: el seu objectiu és palesar els elements del 
llenguatge i la seva estructura. 

Aquesta tasca planteja d'immediat un problema: ¿de 
quin llenguatge es tracta? Els llenguatges naturals tenen, de 
bell antuvi, serioses dificultats: el camp semàntic de llurs 

8. Op. cit., p. 115. 
9. Bé que no puc entrar ara en matisacions que farien innecessà-

riament llarg i erudit aquest pròleg, sí que estimo convenient ad-
vertir al lector que no confongui les posicions de Russell amb la tesí 
general defensada pel seu deixeble Wittgenstein en el Tractatus. 
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expressions és boirós; Ics relacions de sinonímia i homoní-
mia són de difícil anàlisi i de més difícil justificació; les 
estructures sintàctiques són de vegades imprecises; la funció 
sintàctica de la còpula «és», corn ba indicat Russell, resulta 
diferent en diferents usos (identitat, pertinença, etc.) . El 
llenguatge que analitza la filosofia o millor, l'ontologia ge-
neral, des del qual hom pot comprendre les estructures ge-
nerals dels fets, ha de ser un llenguatge lògicament perfecte, 
sense ambigüitats ni sintàctiques ni semàntiques, i en el 
qual quedi garantit ex hypothesi que cada nom ho és d'una 
sola entitat, que l'estructura sintàctica no admet ambigüitat 
i que les expressions simples denoten fets simples i no pas 
realitats complexes. Aquest llenguatge és el de la lògica ma-
temàtica, que el mateix Russcll contribuí poderosamenc a 
crear en la seva obra, feta en collaboració amb A. N. Whi-
tebead, Principia mathematica. 

En síntesi, la metafísica, per RusseU, té per objecte ofe-
rir una descripció del món, la qual cosa és possible utilitzant 
com a mètode l'anàllsi dels compromisos ontològics o, si 
hom prefereix, dels pressupostos ontològics d'un llenguatge 
lògicament perfecte, en el qual les seves proposlClons tin-
drien el doble estatut abans exigit de màxima generalitat 
i d'aprioritat. 

Aquesta pretensió no és excessivament nova: entronca 
en la vella aspiració racionalista, i específicament leibni-
ziana, dc construir una chm·acteristica universalis amb la qual 
poder parlar de l'estructura general de la realitat. Aquesta 
pretensió racionalista havia estat recollida per Fregc i plas-
mada en les seves investigacions lògiques; Frege havia cap-
tat perfectament les implicacions ontològiques de la lògica 
en definir -aquesta com a «ciència de les lleis de les licis 
de la naturalesa». 

Frege, però, en les seves investigacions sobre la semàn-
tica inherent a la forma lògica havia -arribat a la conclusió 
que en un llenguatge pedecte només hi havia dos tipus 
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d'expressions: els noms i les funcions proposicionals; els 
noms eren les expressions que fan la funció lògica de sub-
jectes en els enunciats i els mateixos enunciats considerats 
com un tot; funcions proposicionals eren les expressions que 
fan el paper de predi~ts. Així, l'enunciat «Joanot Martorell 
escrigué el Tirant» seria per Frege un nom que constaria al 
seu torn d'un altre nom («Joanot ~artorellè) i d'una funció 
proposicional («escrigué el Tirant»). 

A més a més, Frege pensava que el significat de les ex-
pressions tenia una doble dimensió: la referència i el sen-
tit. La referència dels noms seria el que ell anomenava un 
objecte, i la de les funcions proposicionals és el que ano-
menava un concepte. Dues expressions sinònimes, com ara: 
«Joanot Martorell» i «l'autor del Tirant» tindrien la ma-
teixa referència, bé que diferent sentit. En resum, per a 
Frege l'ontologia pressuposada en un llenguatge lògicament 
perfecte és un'.l ontologia senzilla de dues categories sola-
ment: objectes i conceptes. 

Rossell elabora dues cr{tiques fonamentals a aquesta 
tesi fregeana: 1) les proposicions o enunciats no poden és-
ser equiparats a noms. Així, a més de noms i funcions prcr 
posicionals cal una tercera categoria lògica: els enunciats. 
2) no és cert que el significat de qualsevol expressió s'arti-
culi en el doble vessant de sentit i referència. 

La primera d'aquestes critiques la va formular RusseU, 
probablement gràcies a la influènci'<l del seu deixeble Witt-
genstein, partint del fet que un enunciat no pot ésser un 
nom, ja que les condicions de comprensió del seu significat 
són diferents. No podem conèixer el signi.Hcat d'un nom si 
desconeixem l'objecte del qual és nom; dit d'una altra ma-
nera, conèixer el significat d'un nom és conèixer l'objecte 
del qual és nom. Podem, però, comprendre el significat d'un 
enunciat sense conèixer-ne la referència (la qual, segons Fre-
ge, és el seu valor de veritat). Malgrat desconèixer si un 
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enunciat és vertader o fals, podem comprendre el que sig-
nifica. 

La segona crftica constitueix una de les aportacions més 
rellevants de Russell a la filosofig, amb importants conse-
qüències, tant lògiques com epistemològiques. És la cone-
guda i tantes vegades esmentada teoria de les descripcions 
exposades en l'article Sobre la denotaci6. L'article estudia 
la frase denotativ'<l que defineix, d'una manera enumerativa, 
com «una frase del tipus de les següents: un home, algun 
home, qualsevol home, cada home, tots els homes, l'actual 
reina d'Anglaterra, l'actual rei de França, el centte de massa 
del sistema solar en el primer instant del segle xx, el gir 
de la Terra al voltant del Sol, el gir del sol g} voltant de la 
terra». Aquestes expressions són indefinides (les de la forma 
«un tal-i-tal») o definides (les de la forma «el tal-i-tal»). 
És a dir, una frase descriptiva és aquella que 'clpunta a la 
seva referència indicant-ne propietats¡ serà definida quan 
pretengui individualitzar de referència, i indefinida quan no. 

Aquestes frases descriptives poden fer el paper de sub-
jecte en enunciats del llenguatge ordinal'i i en conseqüència 
haurien de considerar-se, segons Frege, com a noms. Tanma-
teix, les expressions definides poden tenir referent o no (és 
el cas, per exemple, de «la muller de Joanot Martorell»). 
¿Què passa amb una proposició e.n què la descripció definida 
que fa el paper de subjecte no té «objecte» de referència? 
Hom pot pensar que tals proposicions no tenen referència, 
no tenen valor de veritat¡ aquesta solució, però, pl'<lnteja 
més problemes que no en resol. ¿Com construir un llenguat-
ge on hi ha enunciats que, malgrat ésser descriptius, no són 
de fet ni vertaders ni falsos?, i ¿com fer ontològicament 
coherent un llenguatge on «la muller de Joanot Martorell 
era bella» no és ni vertader n i fals?, i ¿com poden enunciar-
se fets dels quals no pot determinar-se si són o no són fets? 
Un tal llenguatge permetria enunciar absurds com «la rodo-
na cúpula quadrada del Mercat Central de València fou 
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construïda per un arquitecte xinès}>, i així, aquest llenguatge 
no val per a les funcions epistemològiques que la filosofia 
russelliana assigna metodològicament a un llenguatge lògi-
cament perfecte. 

Aquesta possibilitat d'admetre llacunes veritatives en 
enunciats ben formats posa en crisi el principi del terç ex-
clòs: «pel principi de terç exclòs, diu Rossell a Sobre la de-
notnci6, una d'ambdues (proposicions), "A és B" o "A no 
és B", ha d'ésser vertadera. Per tant, o "l'actual rei de Fran-
ça és calb" és vertadera, o ho és aquella altra "l'actual rei 
de França no és c-alb". Tanmateix, si enumerem totes les co-
ses que són calbes i totes les que no ho són, no trobarem 
l'actual rei de França en cap llista. Els hegelians, que tenen 
afecció per la síntesi, probablement conclouran que porta 
perruca». 

És evident que en un llenguatge que pretengui tenir 
propòsits ontològics els noms i les descdpcíons definides no 
poden pertànyer a la mateix-a categoria lògica Les descrip-
cions definides són <<noms aparents», però no noms reals: 
en un llenguatge correcte són predicats. Aleshores queda 
plantejat un problema de rellevància filosòfica: ¿quins són 
els noms propis en un llenguatge ontològicament adequat? 
Contestar aquesta qüestió és formular una teoria general de 
la realitat, una ontologia. Russell ho intenta; especialment 
La filosofia de l'atomisme lògic aventura una resposta a la 
dita qüestió. 

El pensament de Bertrand Russell. com he intentat de 
fer veure en les pàgines anteriors, no defuig els problemes 
més pregons de la tradició filosòfica; tanmateix imposa a la 
imaginació especulativa un rigor conceptual i metodològic 
que fa de la seva filosofia una filosofia crítica 1 no una filo-
sofia dogmàtica; però una filosofia cr(tica que s'endinsa en 
el món, en la realitat, com a objectiu del coneixement humà 
des de la llíbertat de l'esperit que no se sent Jligat per inte-
ressos particulars i egoistes, sinó que troba la seva llibertat 
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en la comprensió del món: «La veritable contemplació filo-
sòfica, diu Russell, troba la seva satisfacció en tota ampJi.a-
dó del no jo, en tot el que magnífica l 'objecte contemplat, 
i amb ell el subjecte que el contempla. En la contemplació, 
tot el que és personal o privat, tot el que depèn de l'hàbit, 
de l'interès propi o del desig pertorba l'objecte i, en con-
seqüència, la unió que cerca l'intellecte.. . L'esperit lliure 
veurà, com Déu ho podJ:ia veute, sense ací ni ara, sense es-
perança ni temor ... , serenament, desapassionadament i sen-
se altre desig que el del coneixement, quasi un cm1eixement 
impersonal, tan purament contemplatiu com sigui possible 
que l'assoleixi l'home . . . L'esperit acostumat a la llibertat i 
a la imparcialitat de la contemplació filosòfica guardarà quel-
com d'aquesta llibertat i d'aquesta imparcialitat en el món 
de l'acció i de l'emoció».10 

És el jove Russell qui mostra aquesta fe en el pensament 
racional. La història el farà escèptic, però mai no renegarà 
de la raó. 

Josep Ll. BLASCO 11 

10. Russell B.: Los problemas de la filosofia, Labor, Barcelona, 
1980, p. 134. 

11. Agraeixo la collaboradó del meu bon amic V. Sanfèlix en l'e-
laboració d'aquesta «<ntroducció». 

31 



Col:lecció patrocinada per 
la Fundació «Jaume Bofill» 

Aquesta col:lecció és dedicada a la memòria 
d'Alfons Comín (1933-1980), director literari 
de Laia, present tothora a la gestació d'aquest 

projecte. 



LOGICA I CONEIXEMENT 
TRES ASSAIGS 



Col:lecci6 assessorada per: 

Josep M. Calsamiglia t 
Pere Lluís Font 
Josep Ramoneda 

Redacció: 
Pilar Esteve 
Ignasi Riera 



BERTRJUiD RUSSELL 

LòGICA I CONEIXEMENT 
TRES ASSAIGS 

Traducció í edició a cura de 
Josep Lluís Blasco 

EDITORIAL LAIA 
Barcelona, 1985 



Títols originals anglesos dels tres assaigs, recollits en el llibre 
Logic and Knowledge. Essays 1901-1950: 

On Denoting 
On the Nature of Acqt~aintance 
The Pbilosophy of Logical Atomism 

Coberta d'Endc Satué 

I I VERSIDAD DE v ALEtlCIA 
ACUI..t.<\L f. 1:: f llOS · 
Y r f _ OFIA 

~ĿĿ ' · t. s..' lJc;,(,fQN 
~Il~~ l. .ro -:t..,..G:..:o .8. 
· de t"lrv.<ic. n" ¡¡ ço - r 

rJ.C ~s-¡e¡ I 
4 ~ q s~ f) 

h u.)'~ 
. a -4-:...i:r-?:J 
lgnatu:ra f'c.¡ ./ >;.···· · -- -.......!: ... oL=-;~Ŀ Ŀ~-~Ŀ ~Ŀ ~Ŀ'!~Ŀ ·l\ ~n & Unwin Ltd., 1956 
© D'aquesta edició (inclosa la traducció, cronologia, 

notes i disseny de la coberta): 
Editorial Laia, S. A. 

Guitard 4.3, 08014 Barcelona 

Primera edició: desembre, 1985 

ISBN: 84-7668-072-4 
Dipòsit legal: B . .37.2.32-1986 

introducció, 

Imprès a Romanyà/Valls, Verdaguer, 1, Capellades (Anoia) 
Printed in Spain 

Aquest llibre ha estat editat amb la coHabotació del Departament 
de Cultura de la Generalitat de Catalunya 



Cro1tologia 
l11troducció 
Bibliografia 

fNDEX 

LOGICA I CONEIXEMENT 

7 
17 
33 

SOBRE LA DENOTACIO (1905) . 35 

SOBRE LA NA TUR A LESA DE LA CONEIXEN-
ÇA ( 1914) . 57 
I. Descripció preliminar de ]'experiència 59 

Il. EJ monisme neutral . 75 
IU. Anàlisi de l'experiència 103 

LA FILOSOFIA DE L'ATOMISME LOGIC (1918) 123 
I. Fets i proposicions 125 

, li. Particulars, predicats i relacions 141 
III. Proposicions atòmiques i moleculars 160 
IV. Proposicions i fets amb més d'un verb; 

creences, etc. . 177 
V. Proposicions generals i existència . 195 

V1. Descripcions 1 símbols incomplets . 213 
VII. Teoria dels tipus i simbolisme: classes . 229 

VIII. Excurs metafísic: el que hi ha . 249 

!ttdex de matèries 
1 ndex de noms . 

272 

267 
271 




