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“És opinió establerta entre alguns que en l’enteniment hi ha certs principis innats;
certes nocions primàries o caràcters com si diguéssim impresos en la ment de
l’home, que l’ànima rep en el primer moment de la seva existència i que du amb
ella quan arriba al món. Per convèncer el lector imparcial de la falsedat d’aquesta
hipòtesi, bastaria mostrar només com els homes, simplement amb el recurs a les
seves capacitats naturals, poden aconseguir tot el coneixement que tenen, sense
l’ajuda de cap impressió innata, i com poden arribar a la certesa sense cap
d’aquestes nocions o principis innats. Perquè m’imagino que tothom admetrà
que no tindria sentit suposar que són innates les idees de color en una criatura a
la qual Déu va donar la vista i el poder de rebre-les per mitjà dels ulls a partir dels
objectes externs. I no deixaria de ser poc raonable atribuir algunes veritats a
certes impressions de la natura i a certs caràcters innats, si podem observar en
nosaltres mateixos algunes facultats adequades per obtenir un coneixement fàcil i
cert d’aquelles veritats, com si estiguessin originàriament impreses en la nostra
ment.”
Locke, Assaig sobre l’enteniment humà, Llibre I, cap. II, secció 1

1. [1,5 punts] Expliqueu breument (entre seixanta i vuitanta paraules) les idees principals del
text i com hi apareixen relacionades.
2. [1 punt] Expliqueu breument (entre cinc i quinze paraules en cada cas) el significat que
tenen en el text les paraules o les expressions
a) «nocions o principis innats»
b) «certesa»
3. [3 punts] Expliqueu què vol dir Locke quan afirma, en el text, que els homes “poden
arribar a la certesa simplement amb el recurs de les seves capacitats naturals”. (En la
resposta, us heu de referir als aspectes del pensament de Locke que siguin pertinents,
encara que no apareguin explícitament en el text.)
4. [2 punts] Compareu la posició sobre l'innatisme de Locke amb una altra posició sobre
aquest tema que es pugui trobar en la història del pensament occidental.
5. [1,5 punts] Expliqueu si esteu d'acord o en desacord amb l'afirmació de l'existència de
principis o idees innats. Argumenteu la resposta.

