
ESQUEMA 
FAULA: Desmitificació de l’intel·lecte i del 
coneixement humans 

 

 
PROCEDÈNCIA DE L’IMPULS CAP A LA 
VERITAT: convenció social per a garantir la pau 

 1ª DEFINCIÓ DE VERITAT: respectar les 
convencions, les designacions consolidades en 
l’ús. Mentir és no respectar-les i produir danys 
a altres. 

 
¿D’on procedeixen aquelles convencions? 
¿Expressen adequadament la realitat? PREGUNTA 
PER LA RELACIÓ PARAULA-COSA, 
LLENGUATGE-REALITAT 

 2ª DEFINICIÓ DE VERITAT: L’adequació 
paraula-cosa, llenguatge-realitat. És la 
transmissió en paraules de la “cosa en si” 
(Kant) 

 
RESPOSTA: El llenguatge no s’adequa a la realitat, la paraula no es correspon amb la cosa. Ambles paraules NO  
s’arriba a la VERITAT de les coses, a la cosa en si. 
 

JUSTIFICACIÓ: TRES ARGUMENTS 
 
Primer Argument: El llenguatge és un procés 
doblement metafòric 

2n Argument: arguments 
lingüístics generals: 
-Gèneres arbitraris. 
-Adjectius subjectius i 
canviants, 
-Substantius inexactes. 
-Diferents idiomes. 

3r. Argument: 
LA NATURA DEL CONCEPTE 

 
¿QUÈ ÉS UNA PARAULA? Procés que 
segueix tres passos: realitat/estimulació 
nerviosa/imatge/paraula parlada 

 CONCEPTE: últim pas del procés 
descrit en el primer argument. E 
llenguatge verbal es converteix en 
llenguatge conceptual 

 
Heterogeneïtat dels tres passos: no hi ha 
correspondència entre realitat (primer pas) i 
paraula (darrer pas) 

 DEFINICIÓ: paraula que designa 
classes d’objectes,motlle a què 
s’acoblen, deformant-se, les diferents 
vivències particulars originàries 

 
 
El pas d’un nivell a un altre ve configurat per 
un procés METAFÒRIC, de TRADUCCIÓ  a 
alguna cosa diferent. 

 En la natura no hi ha conceptes sinó 
“coses en si” inaccessibles. 

 
3ª DEFINICIÓ DE VERITAT: Combina les dues anteriors i afegeix una consideració global del llenguatge. 
-El llenguatge com a conjunt expressa relacions humanes, el món tal i comés per als humans, segons interessos 
pragmàtics. 
-La història fixa i atorga obligatorietat a les construccions conceptuals. 
-El llenguatge conceptual oblida la seva essencial metaforicitat. 
 
 CONSEQÛÈNCIES DE L’ANÀLISI 

DEL LLENGUATGE 
 

TEORIA CRÍTICA DEL CONEIXEMENT 
-Dimensió sociolingüística de la veritat 

-Genètica del llenguatge conceptual. 
-Genealogia de la creença en aquesta veritat 

Importància de la SOCIETAT en la seva 
anàlisi del llenguatge 

 TESI ANTROPOLÒGICA: L’ésser humà com a 
productor de metàfores que oblida aquesta la 
seva essència (l’impuls a la veritat no és 
essencial en ell) 

 DUES 
CONSEQÜÈNCIES 

 

 
Defensa de l’ART i de l’alliberament 
POÈTIC 

 CRÍTICA a la METAFÍSICA i a la TEORIA 
DEL CONEIXEMENT que perduraran en la 
modernitat 

 


