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INTRODUCCIÓ

Imaginem un home que camina carrer avall, i imaginem un altre home
que l’observa. L’home que mira pot pronosticar tot un seguit de coses: pot
pensar, per exemple, que el que camina trencarà a la dreta, o que,
contràriament, trencarà a l’esquerra; pot pensar, posem per cas, que anirà
al cinema, o que només ha sortit a fer una volta. Però seria estrany,
d’entrada, d’imaginar que l’home que camina efectua pronòstics anàlegs
sobre els seus moviments corporals. No és com si, a diferència del primer
cas, l’home que camina hagués de mirar on el condueixen les seves passes.
L’home que camina no pot sorprendre’s d’anar a la dreta o d’anar a
l’esquerra, mentre que aquell que observa sí que pot estranyar-se de certs
moviments d’aquest primer. Semblantment, no és com si, per aquell que
camina, els seus moviments haguessin de passar abans, o una mica
després, del que ell creia. Prima facie, prenent conjuntament aquestes
suposicions preliminars, no semblaria descabellat d’afirmar el següent:
l’home que camina sap alguna cosa que només ell, l’actor dels seus
moviments, coneix. I podria ser, encara més, que, si ambdós acabessin
sabent el mateix, tant un com l’altre ho arribessin a conèixer per mitjans
epistèmics ben diferents.

En aquest treball provaré d’ocupar-me, entre d’altre coses,
d’aquesta qüestió. La meva tasca fonamental serà la d’explicar l’autoritat
epistèmica de la primera persona sobre les accions intencionals de cada u.
Per tal de fer-ho, seguiré el fil de l’argumentació d’Intention, el celebrat
llibre de G. E. M. Anscombe, el qual constitueix el primer exponent
contemporani del gènere que ha arribat a prendre el nom de “filosofia de
l’acció”. Per bé que Intention és una obra de l’any 1957, m’atreviria a
afirmar que la seva posició és encara preeminent, i que la seva influència
és incontestable. Atès que, en gran mesura, Intention traça les
coordenades fonamentals del pensament entorn el fenomen general de la
intenció, és gairebé impossible d’ocupar-se del tema i, no obstant, no
dialogar amb els arguments que s’estilen en les seves prop de cent pàgines.

La problemàtica que m’he proposat d’abordar, que és la del
coneixement que un té sobre allò que fa intencionalment, es troba
estretament connectada amb altres qüestions d’especial rellevància.
Algunes he provat d’abordar-les amb certa atenció, mentre que les altres,
si és que he arribat a tractar-les, ho he fet d’una manera més aviat
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superficial. Per exemple: (i) l’autoritat de la primera persona sobre les
seves intencions; (ii) les relacions entre raons pràctiques i raons
observacionals; (iii) l’autoritat de la primera persona sobre la posició i el
moviment dels membres del seu cos; (iv) la relació entre els fenòmens de la
intenció i del desig; (v) les connexions entre l’acció intencional i la intenció
pura. A més d’aquestes, algunes altres qüestions són abordades al llarg del
desenvolupament dels meus arguments.

D’altra banda, tot i que accepto la intuïció bàsica d’Anscombe
respecte de la temàtica que he assenyalat, provaré de mostrar que
Anscombe no va justificar-la adequadament. Per això, proposaré una
explicació alternativa, que serà expressivista, a partir de la qual tractaré
no només de fer paleses les condicions de possibilitat d’allò que es defensa
a Intention, sinó també de fer front a visions alternatives que, a parer meu,
no aconsegueixen explicar satisfactòriament el fenomen que m’he proposat
d’investigar. Al final de tot, m’agradaria poder oferir tant una explicació
detallada de la mena d’autoritat que un té sobre allò que fa
intencionalment, com una visió general del fenomen de l’acció intencional i
de la intenció. Sens dubte, aquestes dues qüestions no poden tractar-se
separadament.

Aquest treball es divideix en vuit capítols. Per tal de contextualitzar
la meva posició, dedico els dos primers capítols a fer una revisió general de
l’obra d’Anscombe. Mentre que en el primer provo de sobrevolar totes les
qüestions que s’aborden a Intention, en el segon em centro en aquelles
seccions del llibre que donen inici a la qüestió que he d’abordar. Els
capítols III-VIII, per la seva banda, constitueixen la caracterització i el
desenvolupament del meu argument. Primer de tot, a III, provaré de de fer
palesa i de defensar la distinció que estableix Anscombe entre
coneixement observacional i coneixement no observacional, que gaudirà
d’una rellevància cabdal en les pàgines subsegüents. Després, a IV-V,
presentaré la tesi que vull criticar, mostrant en quin sentit és una
alternativa a la d’Anscombe. A continuació, a VII, donaré inici al meu
argument, provant de veure per què la tesi anterior no resulta reeixida, i
provant, alhora, d’oferir-hi una alternativa expressivista. Finalment, a VI
faré una revisió de l’argument i oferiré vàries consideracions generals, i a
VIII tractaré certes conseqüències de les idees exposades i faré algunes
observacions col·laterals.
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I

Anscombe dóna inici al monogràfic Intention amb una presentació ja
clàssica de les tres aplicacions ordinàries d’allò que l’autora anomena “el
concepte d’intenció” (§1).

(1) Expressió d’intenció, com quan S declara que farà Φ.
(2) Intenció amb què faig Φ, com quan faig Φ per tal de de fer Ψ.
(3) Acció intencional, com quan faig Φ intencionalment.

Anscombe fa palès que aquesta multiplicitat d’usos pot conduir a dues
observacions contraposades: o bé (i) “intenció” posseeix varis sentits, els
quals són irreductibles els uns als altres, o bé (ii) totes tres aplicacions
depenen d’un únic aspecte fonamental del fenomen de la intenció.
Anscombe rebutja (i) i s’inclina per (ii). Per tal d’explicar la relació estreta
que existeix entre aquests usos diversos, sobre el qual “ens trobem encara
a les fosques” (§1), l’estratègia és la següent: procedir a l’anàlisi consecutiu
d’(1), de (2) i de (3), provant de veure les connexions que existeixen entre
tenir la intenció de fer Φ, fer Φ amb la intenció de fer Ψ i fer Φ
intencionalment.

Anscombe comença per l’anàlisi d’(1) (§§2-4). La primera temàtica a
tractar és la següent: per bé que, intuïtivament, una expressió d’intenció i
un pronòstic són ben diferents i es distingeixen amb facilitat, fa falta posar
de manifest el suport teorètic sobre el qual se sustenta aquesta intuïció.
Tal com s’introdueix a §2, el nostre criteri no pot ser gramatical:
“suspendré aquest examen” pot emprar-se tant per expressar una intenció
com per fer un pronòstic. En canvi, és possible que l’explicació d’aquesta
distinció depengui de la diferència entre els tipus de justificació que S
posseeix per tal de formular un pronòstic o una declaració d’intencions.
Segons Anscombe, les prediccions es veuen justificades per l’evidència que
S per creure que un estat de coses futur s’escaurà, mentre que la
justificació de les declaracions d’intenció radica en les raons que S té per
decidir-se a fer això o allò (§3). Aquesta asimetria comporta, segons
defensa Anscombe, que les declaracions d’intencions hagin de tractar-se
més aviat com a ordres, i no com a creences. Mentre que la meva creença
que p resulta ser falsa si és el cas que no-p, la meva intenció de fer Φ no és



7

feta falsa pel fet que Φ no s’escau. L’error, com es diu a §3, rau en
l’execució, i no en cert judici que faré això i allò.

A §4, d’altra banda, apareix un dilema de naturalesa ben diferent:
ha de considerar-se una expressió d’intenció com a la descripció d’un estat
intern, o més aviat com a la descripció d’un esdeveniment futur la
intel·ligibilitat del qual depèn del reconeixement de les raons que S
posseeix per a la seva execució? Aquesta problemàtica pot simplificar-se
fàcilment: o bé les intencions han de buscar-se a la ment, o bé han de
buscar-se en l’acció. La idea que provarà de defensar Anscombe, diria jo, és
que les intencions ni són idees a la ment, ni són independents de l’acció.
Però una intuïció temptadora sembla conduir-nos a l’opinió contrària: no
és fals que S pot formar-se la intenció de fer Φ, i tanmateix no arribar a
ingressar mai en un curs d’acció que compti com a l’execució de Φ. Si això
és així, llavors, prima facie, una intenció és primàriament un estat de la
ment que no depèn metafísicament de certs moviments corporals
intencionals. Anscombe no fa menció a això, però aquesta intuïció
condueix necessàriament a la tesi següent: és concebible que, per a
qualsevol intenció, no existeixi res que compti com a la seva execució. Més
endavant provaré d’explicar per què aquesta tesi és falsa.

En els capítols §§5-8 Anscombe comença el tractament de (3), això
és, de l’acció intencional. La idea fonamental és la següent: Φ és una acció
intencional sissdf. si a un cert sentit de la pregunta “Per què has fet Φ?” no
se li rebutja aplicació. Atès que aquests fragments són d’especial
rellevància per la qüestió que m’he decidit d’abordar, els tractaré,
separadament, en el següent capítol II. A §§9-11 i a §§12-15 Anscombe
s’ocupa, respectivament, del que ella anomena “causes mentals” i de la
relació que existeix entre les accions intencionals (3) i les intencions en
l’acció (2). Quant a la primera qüestió, l’autora sembla discutir la possible
relació entre aquesta tipologia de causes, d’una banda, i les raons dels
agents, de l’altra. A parer meu, Anscombe no acaba de discutir amb massa
claredat la qüestió de si els objectes que hem de considerar com a “causes
mentals” són realment objectes interns o si, d’altra banda, són estats de
coses materials. Sigui com sigui, la idea que es persegueix és la següent: si
bé la mateixa entitat pot ser la causa i la raó d’S per fer Φ, les raons, qua
raons, no són la causa de les accions intencionals d’S. Imaginem que S
recorda espontàniament que ha d’anar a comprar pa. En aquest cas,
podem concebre que, en el sentit que Anscombe atorga a la noció de “causa
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mental”, el record causa certs moviments corporals d’S. Però no és veritat
que aquest mateix record sigui la raó per què S actua; S té la intenció de
comprar pa —això és, que s’escaigui l’estat de coses en què S ha adquirit
pa—, i això no és un record.

Respecte de la segona qüestió, Anscombe passa a ocupar-se dels
casos tipus (2) i fa l’observació següent: si S fa Φ per tal de fer Ψ, llavors S
fa Φ intencionalment. Imaginem la situació en què S crida amb la intenció
d’advertir un vianant. Atès que la intenció d’S és la d’advertir un vianant,
S no tindria bones raons per cridar, suposem, si pensés que el vianant ja
ha estat advertit, o si descobrís que no hi havia un vianant, sinó un
maniquí, etc. Llavors, les raons que S té per fer Φ o bé no són diferents de
les intencions amb què S fa Φ, o bé hi estan estretament lligades.
Consegüentment, existeix un lligam molt prim, tal com Anscombe reconeix,
entre els casos (2) i els casos (3). Aquesta idea permet avançar en el
propòsit que Anscombe presenta a §1, que és el de reduir totes les
aplicacions del terme “intenció” a un únic concepte bàsic.

A §§16-18 Anscombe presenta un resum de les posicions fins ara
defensades. La primera idea és la següent: si Φ és una acció intencional,
llavors (i) S sap de manera no observacional que fa Φ —d’això ens
n’ocuparem més endavant—, i (ii) existeix una aplicació de “Per què fas
Φ?” tal que la seva resposta no revela la causa de Φ, sinó la raó per la qual
S fa Φ. Seguidament, Anscombe remarca les tres maneres com una
resposta a la pregunta “Per què?” pot fer menció a les raons per les quals S
fa Φ: (a) S fa menció a certa història passada; (b) S interpreta l’acció; (c) S
menciona un esdeveniment futur. Vegem-ho amb alguns exemples: (a)
“L’he enverinat perquè va matar el meu pare”; (b) “L’he enverinat perquè
volia venjar-me”; (c) “L’he enverinat perquè volia usurpar-li el poder”.
Finalment, Anscombe també ressalta, sobretot a §17, que “per cap raó” és,
de fet, una resposta adequada al sentit mencionat de la pregunta “Per
què?”. “Per cap raó” indica que la intenció és únicament la de fer allò que
es fa, i per això no constitueix un rebuig a la pregunta, sinó una resposta.

A §19 Anscombe prova de demostrar, mitjançant una reducció a
l’absurd, que la propietat de ser intencionals de certes accions no depèn de
l’existència de certa propietat que l’agent adhereix a l’acció en la seva
execució. Per tal de mostrar-ho, l’autora fa ús de la famosa tesi segons la
qual una acció qualsevol, Φ, és intencional si, sota certa descripció, el
sentit adequat de la pregunta “Per què?” s’aplica a Φ. Podem anomenar a
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aquesta tesi, per exemple, Principi Descriptivista de la Intencionalitat en
l’Acció (PDIA). L’argument, a partir d’aquí, podria reconstruir-se de la
manera següent:

1. Imaginem que existeix una certa propietat, P, que l’agent aporta a una acció
qualsevol, Φ, en virtut de la qual Φ és una acció intencional. Així, acció “pre-intencional”
—certa contracció muscular, p. ex. (§19)— + P = acció intencional.

2. (PDIA) Φ és una acció intencional si Φ és intencional sota certa descripció.
3. Així, per (1) i per (2), si Φ ha de ser intencional en virtut de P, llavors Φ ha de

satisfer certa descripció en virtut de P.
4. Però «res del que l’home considera, ni res en la contracció dels seus músculs, no

pot determinar el contingut d’aquesta descripció» (§19).
5. Per tant, la connexió entre P, Φ i el context descriptiu en que Φ és intencional

és merament accidental.
6. Per tant, no és possible que Φ sigui una acció intencional en virtut de P.

L’argument d’Anscombe no és difícil de veure: fos quina fos la suposada
propietat, P, en virtut de la qual una acció hagués de ser intencional,
l’acció podria satisfer certa descripció, D, sense P; l’acció, sota D, és
intencional; per tant, l’acció no pot ser intencional en virtut d’aquesta
suposada propietat P.

A continuació, Anscombe discuteix a §§20-22 la possibilitat que les
accions intencionals existeixin sense intencions en l’acció. Per tal de
mostrar que això no pot passar, s’ofereixen dos arguments. El primer d’ells
és el següent: una acció intencional no pot ser com una expressió facial de
tristesa —i, per tant, la intencionalitat no pot raure merament en un “estil
d’actuar” (§20)—, perquè hi ha descripcions sota les quals una acció no és
intencional, mentre que una expressió facial no pot expressar tristesa sota
certes descripcions, i un altre sentiment sota unes altres. Segonament,
Anscombe imagina què passaria si sistemàticament responguéssim “per
cap raó” a preguntes del tipus “Per què?” formulades en el sentit adequat.
Si aquest fos el cas, no hi hauria cap manera, prima facie, de distingir les
accions intencionals de les no intencionals. Però això no pot ser, justament,
pel motiu que, segons Anscombe, aquestes dues tipologies es distingeixen:
és veritat pels primers casos, però no pels segons, que els agents coneixen
de manera no observacional no només allò que fan, sinó també allò que
intenten.

A §§23-26 Anscombe retorna a la noció d’acció intencional i
aprofundeix en la significació que certs moviments corporals puguin ser
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intencionals sota certa descripció, però no ser-ho sota un altre. Tot i que
ens endinsarem més en això a II, Anscombe, com hem dit, ha ofert dos
criteris: si S fa Φ intencionalment, llavors S (i) posseeix la capacitat de
respondre un cert sentit de la pregunta “Per què?” i (ii) coneix de manera
no observacional que fa Φ. La manera com (i) i (ii) es relacionen és d’una
rellevància fonamental pels meus propòsits, però d’això me n’ocuparé en
pàgines posteriors. Sigui com sigui, Anscombe ens convida a pensar en
dues descripcions alternatives de certs moviments corporals. Per exemple:
(a) S s’ha comprat una americana; (b) S ha contret un deute amb el banc.
Mentre que (a) i (b) són, segons Anscombe, la mateixa acció —S contreu un
deute amb el banc comprant l’americana, de tal manera que S fa (b) fent
(a)—, només (a) satisfà tant (i) com (ii). S no sap que fa (b) i, per això, (ii)
no es veu satisfeta i, consegüentment, (i) no pot veure’s satisfeta. D’altra
banda, Anscombe reconeix que S fa (b) en fer (a) i que, per tant, (a) no és
metafísicament independent de (b). Això, però, no contradiu la tesi
esmentada.

A §27 i en els capítols següents Anscombe busca contradir la tesi
que la intencionalitat d’una acció depèn d’un “acte intern de voluntat”
(§27), el qual és la causa de certs moviments d’un cos. La gènesi
temptadora d’aquesta idea és la següent: com hauríem de tenir
coneixement no-observacional de les nostres intencions, si aquestes no
fossin esdeveniments interns, privats, que motiven les nostres accions? La
resposta d’Anscombe és que el coneixement és no-observacional i l’objecte
de coneixement és un fenomen del món públic. Així doncs, que hi hagi
dues maneres de conèixer no implica l’existència de “dos objectes de
coneixement” (§29). Els arguments d’Anscombe a favor d’aquesta idea
comencen a §32 i s’estenen gairebé fins al final del llibre. Amb tot, ara no
abordaré aquesta qüestió, que serà tractada amb més detall a partir del
capítol IV.

En els capítols §33 i §34 Anscombe explora la noció de raonament
pràctic, la qual és de vital importància per a l’enteniment de les
investigacions subsegüents. D’entrada, el seu objectiu és el de prevenir-
nos d’una temptació molt poderosa, que és la de tractar el raonament
pràctic com a una manifestació ordinària de raonament, això és, com a una
certa sub-classe del raonament teorètic. Amb això Anscombe rebutja la
idea que un raonament pràctic és un argument a favor de la veritat d’una
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proposició, la qual és feta vertadera, si s’escau, per les seves premises
(§33). Per veure-ho, fixem-nos en el següent exemple:

1. Vull (em convé, em cal, fóra bo...) menjar-me un pastís de pastanaga.
2. Anar a la botiga és una bona manera d’aconseguir un pastís de pastanaga.
3. Per tant, ...

Sembla difícil d’identificar una conclusió (3) que pugui seguir-se de les
premisses i que, alhora, sigui acceptable com a conclusió pràctica. Podríem
dir que

3. Comprar el pastís a la botiga és quelcom que vull (que em convé, que em cal,
etc.)

sí que se segueix de les premisses (1) i (2). Però Anscombe argumenta
convincentment que (3) no seria, de fet, una conclusió pràctica. Una
persona pot acceptar (3) i, tanmateix, no decidir-se a entrar a la botiga, o
decidir-se a no entrar-hi. Potser hi ha maneres millors d’aconseguir i de
menjar-se un pastís; potser S considera que té coses més importants a fer;
potser decideix fer quelcom que considera millor, o potser decideix fer
quelcom que considera pitjor; potser va prometre a la seva mare difunta
que no es menjaria mai més un pastís de pastanaga, o potser sap que certs
components de pastís no són bons per a la seva salut; etc.

Tal com argumenta Anscombe, és incorrecte, de fet, tractar la
dificultat a partir de l’assumpció que el fet que distingeix aquest patró de
raonament de la resta de les espècies del raonament teorètic —si hem de
suposar, és clar, que una argumentació pràctica ha de ser tractada com a
una argumentació ordinària—, és que el seu contingut és, d’alguna
manera, moral. Per això seria temptador de dir que la conclusió d’aquesta
mena de patró d’argumentació hauria de prendre sempre la forma de “he
de fer X” o “hauria de fer X”, enlloc d’una expressió d’intenció, “faré X”. El
problema és que, aleshores, no hi ha cap manera d’explicar
satisfactòriament la connexió entre la conclusió d’un raonament pràctic i
l’acció (§33).

Hem de concloure, per tant, el següent: S pot desitjar adquirir un
pastís de pastanaga i posseir, alhora, coneixement sobre certa manera de
satisfer aquest desig; però d’això no se segueix que, necessàriament, S
tractarà de comprar-se un pastís de pastanaga, encara que sigui veritat
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que, si volgués, S el compraria. Una conseqüència molt interessant per a
la meva discussió en les pàgines següents és que estem obligats, com
Anscombe detecta, a distingir dos sentits de “voler”. Algú pot voler,
desitjar, menjar-se un pastís de pastanaga, i no tractar de menjar-se’n cap.
En el seu “Naïve Action Theory”, M. Thompson reconeix també aquesta
distinció: existeix un sentit de “voler” apetitiu, que expressa desig, i un
sentit de “voler” intencional, que és un refinament de certes formes
primàries d’expressió d’intenció, i l’objecte del qual és allò que un intenta
(Thompson, 2008). Això explica que un pot voler anar al cinema, en
comptes d’estudiar, i, tanmateix, no fer el que vol si acaba anant al cinema.
Segons l’exemple, “voler” s’empra en tots dos sentits: S té la intenció de
quedar-se a casa, però la idea d’anar al cinema li sembla més atractiva.
Però això no ha de conduir a equivocacions: anar al cinema és una
possibilitat més atractiva, però no pas en un sentit pràctic. Si ho fos, S
aniria al cinema, en cas que res li ho impedís. En el sentit que el cinema,
en aquest cas, resulta més atractiu, l’argument apunta a la conclusió
teòrica que anar al cinema és una activitat que hauria de ser duta a terme,
però no a la conclusió pràctica que, de fet, S va al cinema.

Seguidament, i a partir de les reflexions entorn el concepte de
raonament pràctic, Anscombe tracta la noció de voler. Això es desenvolupa
a §§34-40. D’entrada, Anscombe retorna a la seva distinció entre dos usos
distints de “voler”: hi ha, d’una banda, l’ús de “voler” que especifica el
contingut d’un desig (voler1) i, de l’altra, l’ús de “voler” que especifica un
objecte intencional (voler2). La idea és la següent: el sentit de “voler” que
afecta rellevantment l’acció és el de “què vols per mitjà de X, Y, Z?”, i no
pas el de “què vols a la vida?” La primera interrogació, com Anscombe
menciona explícitament, és una versió depurada de la pregunta “Per què?”
en el sentit abans esmentat (§35). D’això se segueix que la disposició a
donar una resposta adequada a aquesta pregunta no és independent de
l’existència d’una finalitat en certs moviments corporals d’aquell que
posseeix l’autoritat per fer front a la interrogació “Per què?”

D’altra banda, Anscombe nota diferències molt rellevants entre
ambdós usos. La primera és la següent: S pot voler1 coses que no es veu
capaç d’aconseguir, però S no pot voler2 res que cregui inabastable. S pot
voler la pau al món, per exemple, tot i creure que no pot fer res per
aconseguir-la. Però S no pot voler agafar un refresc de la nevera i creure,
alhora, que no pot fer res per satisfer la seva intenció. Llavors, segons jo
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crec, el següent punt és correcte: atès que voler2 fer Φ és incompatible amb
la creença de l’agent que és impossible que aconsegueixi fer Φ, “intento Φ,
però és impossible” expressa, si S és un parlant competent, que S creu que
els moviments corporals que executa podrien conduir a Φ més
favorablement que altres moviments corporals que podria executar, però
que, tot i això, no és gens segur que Φ ocorri. D’altra banda, no és forçós
que Φ sigui res que S considera que és desitjable per tothom, i això
condueix a la segona observació. Per Anscombe, cap sentit de “voler” és
compatible amb la inexistència de cert aspecte desitjable d’allò que es vol.
Però S pot intentar quelcom que creu que és desitjable només per ell, però
no pot voler la pau al món sense creure que, en cert sentit, la pau al món
és universalment desitjable.

En els últims capítols d’Intention Anscombe tracta el que ella
anomena “el caràcter del concepte d’intenció” (§42). Tal com ja ho havia
presentat anteriorment, la idea que pretén defensar aquí és, en termes
generals, que “intencional” fa referència a certa forma de descriure les
accions, la característica general de la qual és presentar un ordre pràctic
que és descobert per l’aplicació de la pregunta “Per què?” Segons
Anscombe, el significat de certes decripcions d’algunes activitats
quotidianes humanes —per exemple, “obrir”, “bombejar”, “descansar”,
etc.— depèn, justament, del concepte d’intenció i, per tant, de l’existència
d’ordres d’acció sobre els quals l’esmentada pregunta té aplicació (§47).
Normalment, si algú acciona una bomba, pensem que ho fa per alguna
cosa; si la pregunta “Per què?” fallés sistemàticament en aplicar-se a
aquestes accions, seria impossible de reconèixer com a intencionals
moviments d’aquest tipus, sobre els quals construïm bona part de la vida
humana i animal. En aquesta circumstància, les descripcions com les
anteriors no posseirïen cap mena de contingut.

II

A §5 Anscombe proposa una formulació ja clàssica de l’acció intencional, la
qual ha de permetre discriminar aquesta família d’accions dins el conjunt
o classe general dels esdeveniments.

S fa Φ intencionalment sissdf. un cert sentit de la pregunta “Per
què?” pot aplicar-se a Φ. (§5)
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El sentit de la pregunta “Per què?” que és rellevant és «aquell que, si la
resposta és positiva, aquesta ofereix raons per a actuar» (§5). Així, se
segueix d’això i de la definició anterior que si S actua per raons, llavors S
actua intencionalment, i podem considerar aquest principi com a
l’expressió d’un criteri mínim, quasi trivial, de l’acció intencional. Però una
resposta d’aquesta mateixa pregunta pot proveir també de causes, com
quan pregunten per què s’ha esfondrat l’església, i contestem que els
contraforts, degut a l’excés de pes, han acabat cedint. Per tal d’observar-ne
la diferència, fixem-nos en els dos casos següents:

(i) He cridat perquè volia mesurar el timbre de la meva veu.
(ii) He cridat perquè m’he cremat.

Superficialment, tots dos exemples s’assemblen molt: “A perquè B”. Però,
emprant un tic de l’argot wittgenstenià, ambdues sentències són ben
diferents, l’una respecte de l’altra, en la seva gramàtica profunda. La
primera clàusula especifica raons; la segona, causes. Les accions
intencionals, d’acord a Anscombe, satisfan totes el tipus (i): el subjecte
especifica les seves raons per a actuar, i les seves raons per a actuar no
són la causa de les seves accions. Aquesta idea és també present en
Wittgenstein, que en el Typescript diu: «La confusión entre razón y causa.
[...] El objeto de mi odio no es la causa de mi odio.» (Wittgenstein, 2014).
No és impossible, tot i això, que la causa del meu odi coincideixi amb
l’objecte del meu odi; però no és pas perquè X sigui l’objecte del meu odi,
que X l’hagi d’haver causat. Això, però, constitueix un altre debat.

El que Anscombe es proposa, precisament, és d’aïllar aquest sentit
rellevant de la pregunta “Per què?” sense apel·lar a la distinció entre
causes i raons. Per tal de fer-ho, l’estratègia que se segueix a §6-§8 és la de
cerclar els casos en què la pregunta s’aplica, per mitjà de tractar aquells
casos en què no s’aplica. El primer cas és descrit a §6. En aquest cas-tipus,
l’acció és presentada de tal manera que l’agent no la reconeix. “No sabia
que ho feia” constitueix, en aquestes situacions, una resposta
paradigmàtica. Per exemple:

- Per què has aixafat aquest insecte?
- No sabia que havia aixafat aquest insecte. Jo només caminava.
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Que aquests casos es vegin exclosos condueix a la idea, de moment, que si
S fa Φ intencionalment, llavors S sap que fa Φ. Però, tot i això, l’altra
direcció de la implicació no és vàlida, perquè un pot saber que fa Φ i, no
obstant, no fer Φ intencionalment. Aquests són els casos, diu Anscombe,
en què S sap observacionalment que fa Φ.

I have already said that ‘I was not aware I was doing that ' is a rejection of the question
‘Why?' whose sense we are trying to get at; here I can further say ‘I knew I was doing
that, but only because I observed it' would also be a rejection of it. E.g. if one noticed
that one operated the traffic lights in crossing a road.

Intention, §8.

Així, de moment, si S fa Φ intencionalment, llavors S sap que fa Φ, però el
coneixement que té de Φ no és observacional. Abans d’explorar aquesta
noció, Anscombe s’ocupa del segon cas-tipus en què la pregunta és
rebutjada, això és, el conjunt de circumstàncies en què “no volia fer-ho” o
“ha estat involuntari” constitueixen respostes paradigmàtiques. Però “no
volia fer-ho” és una resposta ambigua, perquè existeix una distinció subtil
entre coses que fem de manera involuntària, d’una banda, i coses que fem
de manera no voluntària, de l’altra. Existeix un ampli espectre de casos en
què fem Φ de manera intencional i, alhora, no voluntària, com quan
actuem sota coacció. En aquests casos, “actuar involuntàriament” —si és
que pot dir-se d’aquesta manera— significa actuar contra la pròpia
voluntat, i per això S reconeix, suposem, que no volia fer allò que ha
acabat fent. Però hi ha circumstàncies en què no actuem contra la pròpia
voluntat, sinó, més aviat, sense cap mena de voluntat. Hom pot comparar
un exemple de cada tipus: (i) el d’algú que, sota amenaça, ha de mentir; (ii)
el d’algú que pestanyeja.

Si el sentit de “acció involuntària” és el de (ii) —i, efectivament, a
això es refereix Anscombe—, llavors la noció de “voluntari” és tant
pròxima a la de “intencional” que, tal com es reconeix a §8, “Φ és voluntari
siss Φ és intencional” és una definició circular. Però quina és, exactament,
la diferència entre (i) i (ii)? Bé, S pot actuar en contra de la seva voluntat i,
tot i això, fer el que fa sabent que ho fa. En el cas de (ii), a més, S no podria
no saber-ho. “Actuar sota coacció” significa obeir una ordre que preferiríem
no haver d’obeir; i obeir una ordre comporta fer una acció, i no pas,
simplement, observar que una acció ocorre. Per tant, si S actua sota



16

coacció, S sap què fa. Però, a més, S sap què fa no pas perquè ho observa;
no és com si, com ho escriu Anscombe, S “contemplés allò que el seu cos
ocasiona” (§28). Si això fos així, S no estaria obeint una ordre i,
consegüentment, (ii) seria inintel·ligible. A més, hi ha aspectes de Φ, com
ara el seu moment exacte d’execució, que, si el coaccionador els arriba a
conèixer, llavors no els coneix de la mateixa manera que S els coneix. No
és com si, per posar un exemple, Φ pogués ocórrer abans, o una mica
després, del que S pronosticava. S, a diferència del coaccionador, no pot
sorprendre’s davant d’allò que fa intencionalment. Això és així perquè S
coneix Φ de manera no observacional.

Reconsiderem, fins aquí, l’estratègia que l’autora desenvolupa. En
primera instància, Anscombe veu que un sentit de la pregunta “Per què?”
proveeix raons, mentre que l’altre proveeix causes. Seguidament, es
proposa de separar les raons de les causes a partir de l’anàlisi d’aquelles
circumstàncies en què S rebutja la interrogació “Per què?”, o en què el
sentit rellevant de la pregunta no s’aplica. Atès que això condueix a la
noció d’acció involuntària, que és molt pròxima a la d’acció no intencional,
Anscombe es proposa de reduir l’acció intencional a una sub-classe de les
entitats que coneixem de manera no-observacional. Això ha d’evitar
explicar circularment la noció d’acció intencional, alhora que ha de separar
l’acció intencional de tot el rang d’esdeveniments que coneixem per mitjà
d’observació.

III

No és dubtós, diria jo, que moltes de les coses que coneixem, les coneixem
de manera no observacional. Per exemple, sabem, sense ajuda dels sentits,
que p o no-p, o que n2 = n × n. Però aquest coneixement no sembla que
tingui res a veure amb la mena d’autoritat que un té sobre allò que fa
intencionalment. A més, sigui com sigui que jo sé què faig, els altres,
diríem, ho poden observar. Així, encara que el coneixement que tinc sobre
allò que faig no sigui observacional, l’objecte de coneixement és quelcom
que, addicionalment, hom pot conèixer de manera observacional. Per tal
de veure la diferència entre ambdues formes de coneixement, i per tal de
veure quina és la mena de cognició que aquí resulta rellevant, vegem la
manera com introdueix Anscombe, a §8, la noció de coneixement no
observacional.
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[...] E.g. a man usually knows the position of his limbs without observation. It is
without observation, because nothing shews him the position of his limbs; it is not as if
he were going by a tingle in his knee, which is the sign that it is bent and not straight.

Intention, §8
I afegeix, seguidament:

Where we can speak of separately describable sensations, having which is in some
sense our criterion for saying something, then we can speak of observing that thing;
but that is not generally so when we know the position of our limbs.

Intention, §8

Si infereixo x a partir d’una sensació, s, que puc descriure separadament,
llavors conec x per observació; en canvi, conec x de manera no
observacional si el meu coneixement d’x no depèn de l’existència d’una
sensació, s, tal que (i) puc descriure s sense fer menció a x i (ii) no puc
accedir a x sense haver conegut s. Vegem-ho a través de dos casos. Jo puc
saber que la meva cama esquerra està estirada, per exemple, perquè tinc
una sensació tàctil molesta a la punta del peu. En aquest cas, conec per
mitjà d’observació la posició de la meva cama esquerra, perquè l’objecte del
meu coneixement —la posició de la meva cama— és diferent d’allò a partir
de la qual cosa ho infereixo —la sensació tàctil molesta a la punta del
peu—. En canvi, quan sé que tinc la cama estirada, però no existeix cap
sensació anàloga a partir de la qual aquest coneixement es deriva, llavors
el meu coneixement no és observacional.

Per veure la relació que la diferència entre aquestes dues espècies
de coneixement té amb l’acció intencional, imaginem el cas que S camina
pel carrer, dirigint-se al cinema. No és com si, per així dir-ho, els
moviments d’S l’informessin sobre allò que fa. Aquesta idea ens proveiria
de la següent imatge, que hauria d’entendre’s més aviat com a una broma:
“un segon, deixa que miri què faig... ah, sí: vaig al cinema!” En aquest cas,
el coneixement que S té es deriva d’impressions visuals, les quals poden
ser descrites separadament. Si el coneixement d’allò que fem
intencionalment fos d’aquesta mena, no existiria, llavors, un hiat entre el
coneixement que jo tinc d’allò que faig intencionalment i el coneixement
que els altres tenen d’aquestes mateixes accions.

Però, a parer meu, podria semblar que aquesta distinció comporta
certs problemes. Sembla que existeix, prima facie, una asimetria clara
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entre el coneixement observacional de la posició dels membres del meu cos,
d’una banda, i certs coneixements observacionals del món que m’envolta,
de l’altra. Imaginem-nos, per tal de veure-ho, l’exemple del coneixement
que un té sobre la presència d’una poma sobre la taula del menjador. Si
aquest cas hagués de funcionar com l’anterior —com el del coneixement
observacional que un té de la posició de la seva cama esquerra, per
exemple—, llavors existiria una sensació tal que el meu coneixement de la
poma dependria de la seva existència, però la sensació no dependria de
l’existència de la poma. Essent això d’aquesta manera, hauria de ser
possible de fer una descripció de la meva impressió visual que fos
independent de la meva descripció d’allò que la representació representa.
Però, en contra d’això, no existeix, segons sembla, cap sensació que pugui
ser descrita separadament, com si jo pogués dir que l’objecte no és verd,
però que existeix en mi una particular sensació de verd. Si això és així, el
coneixement que jo tinc de l’existència d’una poma sobre la taula del
menjador no és observacional.

Això ens condueix a un mena de dilema: o bé acceptem el criteri
d’Anscombe i, consegüentment, considerem que el coneixement visual del
món extern no és observacional, o bé, contràriament, rebutgem la proposta.
A parer meu, però, cap de les dues opcions no és vàlida. Per tal de veure-
ho, fixem-nos en el següent fenomen: si resulta que em formo la creença
perceptiva que p, però després descobreixo que p no és el cas, puc re-
descriure la meva impressió visual de tal manera que la nova descripció
d’allò que veig resulta compatible amb la falsedat de la meva anterior
creença —això és, de la meva creença que p—. Si això és possible, llavors
la meva percepció no depèn que p sigui el cas i, per tant, pot ser descrita
separadament. En altres paraules: si jo creia que veia x, però resulta que
no hi havia x, sinó y, llavors hi ha una descripció d’allò mateix que parlava
a favor de x que parla a favor de y. Imaginem, ara, que a sobre la taula no
hi ha una poma, sinó de la part frontal d’una poma. Jo, a partir de la meva
impressió visual, creia que veia una poma. Però, si descobreixo que no hi
ha una poma, sinó mitja poma, puc descriure la mateixa percepció com a
essent la percepció d’una superfície verda, rodona, brillant, etc.

Atès que l’objecte de percepció no canvia, però la descripció d’aquest
objecte és compatible amb fets diversos i incompatibles entre si, un podria
resultar temptat a creure que l’objecte directe de percepció és un
particular mental. Res del que he dit, però, no comporta aquesta idea.
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Certament, que el coneixement perceptiu sigui observacional implica
comprometre’s amb una noció d’aparença visual, la qual és separadament
descriptible. Però això és neutre respecte de la natura de l’objecte de la
percepció. En tot cas, amb això n’hi ha prou per preservar la divisió
original d’Anscombe i per oposar el coneixement d’allò que un fa
intencionalment a la forma genèrica de coneixement observacional.

IV

A §28 Anscombe ofereix el següent exemple: S obre la finestra
intencionalment, i a S se li pregunta què està fent. S podria contestar,
certament, que obre la finestra, això és, que la finestra està essent oberta
per certs moviments del cos d’aquell que respon. Però, com diu Anscombe,
seria rar que S hagués de mirar què fa i, després, dir: “deixa’m veure què
ocasionen els meus moviments... ah, sí: l’obertura de la finestra!” (§28).
Amb aquesta exposició, confrontant el coneixement observacional amb el
no observacional, Anscombe persegueix dues intuïcions bàsiques: (i) que, si
jo conegués Φ a partir de l’exercici de les meves facultats perceptives,
llavors podria no exercir-les i, consegüentment, fer Φ intencionalment i
desconèixer que faig Φ; i (ii) que, atès que jo no puc fer Φ intencionalment
i desconèixer que faig Φ, l’existència de l’acció intencional ha de ser
suficient per a garantir el coneixement que jo tinc d’aquesta.

De (i) i de (ii) se segueix, per tant, el següent: si la mera actualitat
d’allò que estic fent intencionalment (Φ) no garanteix que conec allò que
faig, llavors aquest coneixement dependrà de l’exercici exitós de les meves
capacitats perceptives, el qual no estarà garantit pel fet que jo faig
intencionalment el que estic fent. Si això fos així, llavors jo no seria l’actor
de les meves accions intencionals, sinó un mer espectador d’aquestes. Si el
coneixement pressuposa el fenomen, però el fenomen no pressuposa el seu
coneixement, en quin sentit puc dir que faig Φ, i no pas, contràriament,
que Φ és una cosa que em passa? No és difícil de veure que si un hagués
de saber què fa a partir d’allò que veu, el coneixement pràctic esdevindria
una caricatura. Podríem imaginar-nos, en aquest cas, la imatge següent:
les cames es mouen, primer una, després l’altra, i S descobreix que va
carrer amunt, i no carrer avall, perquè mira la direcció de les seves passes.
Si això és ridícul, és justament perquè la figura correcta, com provarem de
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mostrar, és la inversa: és perquè sabem de manera no observacional que
fem Φ, que fem Φ intencionalment.

Anscombe assumeix, a §29, que l’acció intencional, coneguda de
manera no observacional, és quelcom que passa, que té lloc. Les accions
intencionals són esdeveniments que ocorren en l’espai i en el temps, de tal
manera que, sigui quin sigui la mena de privilegi que un té sobre allò que
fa, existeix un coneixement de tercera persona que, per dir-ho “a la
manera d’Anscombe”, pot inferir-se de percepcions. Les accions
intencionals poden ser observades des de punts de vista diferents per
terceres persones, que sabran el que passa només si fan un exercici virtuós
de les seves capacitat observacionals. Així, com s’apunta retòricament a
§29, l’existència de dues formes de coneixement no pressuposa dos objectes
de coneixement. Però com pot ser, doncs, que jo conegui el que passa en
una part del món sense observació? Que això sigui possible no vol dir,
contràriament, que sí que hi ha dos objectes de coneixement, i que allò que
jo conec sense fer ús de les meves facultats perceptives no forma part del
món empíric?

És a dir: atès que, d’aquesta manera, si conec Φ només de manera
no-observacional, llavors Φ no forma part del món, o bé Φ no és quelcom
“que passa”, o bé conec Φ, addicionalment, de manera observacional.
Considerem, ara, aquesta opció, que s’oposa a la d’Anscombe. Aquesta
alternativa comporta tant l’acceptació de la veritat del condicional, com
l’acceptació de la falsedat del seu antecedent. Altrament dit, si acceptem
que les accions són esdeveniments empírics, hem d’acceptar, també, que el
coneixement no observacional no resulta suficient per al coneixement
d’allò que fem intencionalment. Per tant, Φ sí que és quelcom “que passa” i,
com que el coneixement no observacional no és suficient per cobrir allò que
passa, si coneixem Φ, llavors també coneixem Φ, addicionalment, per
l’exercici de les nostres facultats perceptives.

Aquestes són, doncs, les dues explicacions oposades. D’una banda,
hi ha la proposta que Anscombe explota a §28-§29, segons la qual el
coneixement d’allò que fem intencionalment és exclusivament no
observacional. Si bé ha d’explicar-se més a fons la naturalesa d’aquest
coneixement, així com les seves condicions de possibilitat, amb aquesta
consideració mínima n’hi ha prou per oposar-la a la segona opció. D’altra
banda, hi ha la tesi segons la qual el coneixement que S té d’allò que fa
intencionalment és alhora observacional i no observacional. Aquesta és la
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tesi que Moran proposa (Moran, 2004) i que jo provaré de criticar. Atès
que la tesi en qüestió defensa el caràcter conjuntiu del coneixement que un
té d’allò que fa intencionalment, l’anomeno, a partir d’aquí, “tesi del doble
factor”.

V

Tal com Moran reconeix, el coneixement observacional no és suficient per
tal d’afirmar amb èxit que coneixem les pròpies accions intencionals
(Moran, 2004). Si l’home que camina s’oblida que està anant al cinema —i,
per tant, s’oblida que tenia la intenció d’anar al cinema—, cap informació
que el seu entorn pugui aportar-li li descobrirà el contingut de la intenció
amb què camina. Però, si l’home descobrís, finalment, que el presumpte
cinema no és un cinema, sinó una maqueta a mida real d’un cinema,
llavors l’home, tot i creure que estava anant al cinema, no podia saber que
ho feia perquè, de fet, no es dirigia al cinema, sinó al cinema-maqueta. Si
això és així, llavors, segons Moran, el coneixement no observacional que
un té d’allò que fa és necessari, però no suficient. El complement necessari
d’aquest l’ha de constituir un compendi de coneixement observacional de
famílies diverses (Moran, 2004).

Hi ha dos aspectes rellevants en l’apreciació de Moran. El primer és
que, si S sap què fa intencionalment, aleshores coneix de manera no
observacional allò que tracta de fer, això és, allò que intenta. Per tant, (i)
no hi ha cap forma de coneixement d’allò que fem que pugui constituir-se
exclusivament de coneixement observacional. El segon és que podem estar
equivocats sobre allò que fem. Podem creure, com en el cas anterior, que
anem al cinema; però fins que no comprovem que som al cinema, no sabem
que, de fet, el que fèiem era anar al cinema, i no al cinema-maqueta. Per
tant, (ii) no hi ha cap forma de coneixement d’allò que fem que pugui
constituir-se exclusivament de coneixement no observacional. La suma de
(i) i de (ii) constitueix el principi sobre el qual se sustenta la tesi del doble
factor: tant el coneixement observacional com el no observacional són
necessaris, però no suficients, per al coneixement que un té d'allò que fa
intencionalment, i només el conjunt d’ambdós és suficient per a un
coneixement d'aquesta mena.

Segons Moran, aquest agregat incorpora el que sé d’allò que intento,
dels moviment del meu cos, d’allò que m’envolta, de la manera com el meu
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cos afecta allò que m’envolta, etc. (Moran, 2004). Fixem-nos, doncs, que la
proposta de Moran comporta que el coneixement que tinc sobre allò que
faig sigui alhora especulatiu i pràctic, això és, que es fundi tant en raons
per creure com en raons per actuar; i demana, a més, que les meves raons
teorètiques siguin raons observacionals, sense les quals, segons diu Moran,
les meves creences sobre les meves accions intencionals resten sense
justificar. En altres paraules: no és el cas que la mera actualitat d’allò que
faig sigui suficient per saber el que faig de manera intencional, perquè per
tal de fer Φ intencionalment requereixo un coneixement que només es veu
garantit per les raons que tinc per creure que faig allò que faig, les quals
només poden ser-me proveïdes per l’exercici exitós de certes facultats
epistèmiques.

Si això és així, llavors existeix una asimetria clara entre tots dos
factors constituents. D’una banda, el coneixement perceptiu que tinc d’allò
que faig és fal·lible, perquè puc creure que faig Φ, però adonar-me després
que faig Ψ, en comptes de Φ. De l’altra, no puc estar equivocat,
contràriament, sobre allò que intento. Pot ser que, efectivament, estigui
dirigint-me al cinema-maqueta, en comptes del cinema. Tot i això, si jo
tinc la intenció d’anar al cinema, i no al cinema-maqueta, cap informació
no pot erosionar la meva seguretat respecte que allò que hauria de satisfer
la meva intenció és assistir al cinema, i no al cinema-maqueta.

Així doncs, si el món ens falla, estem equivocats sobre allò que fem,
però no sobre allò que intentem. Això significa, doncs, que el coneixement
d'allò que intento és més bàsic que el coneixement d'allò que faig, atès que
el segon comporta el primer. Com que S no pot estar equivocat sobre allò
que intenta, i com que si S no sap què intenta, S no actua intencionalment,
aleshores el coneixement que S té del que fa intencionalment depèn, entre
d'altres factors, del coneixement que S té d'allò que intenta. Un pot
descobrir, diguem-ne, que no ha fet bé el que intentava, però no pas que no
ha intentat bé el que feia. I és perquè un sap què intenta, segons Moran,
que un pot arribar a descobrir, per mitjà d'informació perceptiva
addicional, si els seus moviments corporals s'avenen o no s'avenen a allò
que provava de fer. Si s'hi avenen, llavors S té coneixement sobre allò que
fa intencionalment.

Segons la visió que defensaré a continuació, que crec que és la que
se segueix de la posició d’Anscombe, la direcció de la implicació és la
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contrària: és perquè sabem allò que estem fent, que sabem allò que
intentem fer.

VI

Atès que, segons Moran, podem estar equivocats sobre allò que fem, però
no sobre allò que intentem, ha d’existir una descripció d’allò que intento
que sigui completament independent de la meva descripció d’allò que faig.
Com que, si acceptem la tesi del doble factor, el meu coneixement no
observacional no és suficient per a garantir l'èxit que la meva creença que
executo Φ, llavors és necessari que, per a qualsevol instància d'acció
intencional, jo pugui descriure la situació de tal manera que crec fer Φ,
però que, vertaderament, no faig Φ. De no ser així, existirien casos en què
el meu coneixement no observacional seria suficient per a garantir el meu
coneixement d’allò que faig intencionalment, amb la qual cosa l’èxit
cognitiu respecte de les meves accions intencionals no dependria de cap
factor observacional. Si això és possible, la tesi del doble factor no resulta
reeixida.

Així doncs, n’hi ha prou, per tal d'assenyalar l’equívoc de Moran, de
fer palès que la capacitat de dubtar d’allò que fem depèn de l’existència de
casos bàsics, els quals es caracteritzen, justament, per la impossibilitat
d’un dubte d’aquestes característiques. En altres paraules: hi ha casos en
què la descripció d’allò que intentem no és independent de la descripció
d’allò que fem, i això és incompatible amb la tesi del doble factor. En les
línies subsegüents, provaré de mostrar que: (i) existeixen casos bàsics
d’aquesta mena, en què la descripció de l’objecte de la intenció depèn
constitutivament de la descripció d’allò que S fa intencionalment; i (ii), que
per tant, en contra de la tesi de Moran, el coneixement que tinc d’allò que
intento depèn del coneixement d’allò que faig intencionalment, i no a la
inversa.

En la mesura que la tesi de Moran pretén oferir condicions
necessàries i suficients per al coneixement que un té d’allò que fa
intencionalment, una alternativa satisfactòria d’aquesta teoria ha de
cuidar-se d’explicar com és possible aquesta mena d’autoritat epistèmica
de la primera persona sobre les accions intencionals. Així doncs, no es
tracta només de posar de manifest la relació que hi ha entre el
coneixement de les intencions, d’una banda, i el coneixement d'allò que un
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fa intencionalment, de l'altra, sinó de veure com aquesta relació propicia el
privilegi epistèmic que un té sobre les seves pròpies accions intencionals.
L’alternativa que oferirem a la tesi del doble factor és la següent: només
una posició expressivista permet explicar l’auto-coneixement d’allò que
faig intencionalment, i això només és possible si el coneixement d’allò que
intento es deriva d’aquest primer.

Anscombe defensa a §2, de manera més o menys obscura, que una
intenció és quelcom que un animal pot tenir, però que no pot expressar
(Anscombe, 1957). D’altra banda, com diu Wittgenstein a les
Investigacions Filosòfiques (IIa Part, i, §1), podem imaginar un gos que
creu que el seu amo és a la porta, però no podem imaginar que espera que
el seu amo vingui demà passat (Wittgenstein, 1951). Si podem imaginar el
primer cas, però no el segon, és perquè sabem què compta, en un gos, com
a l’expressió de la creença que l’amo és a la porta, però no podem imaginar
un cicle de conducte no verbal que compti com a l’expressió de la creença
que l’amo vindrà demà passat. Així doncs, la creença que adjudiquem al
gos, com qualsevol de les intencions que podem adscriure a un animal, és
quelcom que l’animal expressa —mou la cua efusivament, salta, corre
nerviosament en cercles, etc.—. Però, si això és així, llavors Anscombe
parla d’expressions d’intencions d’una manera ben diferent a la de
Wittgenstein:

Intention is unlike emotion in this respect, that the expression of it is purely
conventional; we might say 'linguistic', if we will allow certain bodily movements with
a conventional meaning to be included in language. Wittgenstein seems to me to have
gone wrong in speaking of the 'natural expression of an intention' (Philosophical
Investigations §647).

Intention, §2

Quan Anscombe defensa que les expressions d’intencions són entitats
“lingüístiques” o “convencionals”, el que manifesta és que l’expressió d’una
intenció és una proferència constitutivament vinculada a una intenció tal
que: (i) allò que la expressió expressa podria ser expressat d’una altra
manera —això és, amb unes altres paraules—, o no ser expressat; (ii)
l'expressió d'intenció no pot ser una expressió de quelcom diferent d'allò
que el parlant vertaderament intenta; i (iii), si x és una expressió
d'intenció, en el moment de la seva declaració S no pot creure que no té
possibilitats de fer allò que x expressa —és a dir, que l'acció intencional és
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independent de la proferència, però la proferència no és independent de
l'acció intencional—. Quan a §1 es categoritzen les tres formes primàries
de la intenció, Anscombe exemplifica de la següent manera una expressió
d'intenció: «Very often, when a man says ‘I am going to do such-and-such’,
we should say that this was an expression of intention». Si això és així —i
Moran i Stone reconeixen que «the expression of intention is always
conventional or linguistic» (Moran i Stone, 2014)—, llavors l'expressió
d'una intenció és, de fet, la declaració d'una intenció, això és, l'informe
sincer per part de S que farà això i allò.

Així doncs, com que els animals no poden declarar les seves
intencions, no existeix cap mena d'expressió no humana d'intenció. Però,
sota aquest ús del terme “expressió”, l’expressió d’una intenció és una
entitat de la qual cap acció intencional no es veu necessitada, perquè el
que confereix intencionalitat a l’acció és, segons la divisió d’Anscombe,
tenir una intenció, i no pas expressar-la. Però on ha de buscar-se, aquesta
intenció, si Anscombe nega que «la seva existència es troba purament en
l'esfera de la ment» (§4)? Si, contràriament, el locus primari de la intenció
és l'acció i, per tant, aquesta s’ubica en un cert ordre de moviments
corporals, llavors, segons crec jo, aquest “tenir una intenció” només pot
voler dir expressar-la en el sentit que Wittgenstein li confereix a aquest
concepte en el fragment de les Investigacions Filosòfiques que Anscombe
comenta:

647. What is the natural expression of an intention? — Look at a cat when it stalks a
bird; or a beast when it wants to escape. […]

Investigacions Filosòfiques, §647

Una interpretació possible del que Wittgenstein diu és la següent. Una
“expressió natural d'intenció” —o una conducta expressiva bàsica, a partir
d'ara— és un comportament corporal que gaudeix de qualitats pictòriques,
això és, que representa el seu objecte intencional abans de l'actualitat
d'aquest. En altres paraules, una conducta expressiva bàsica és un cicle de
conducta tal que fragments diversos del seu desenvolupament prefiguren
allò que haurà de satisfer-lo. Per tant, un subjecte intencional, davant
d'una fracció de conducta d'aquesta mena, gaudeix d'accés epistèmic a tot
un pattern intencional i, per tant, també a la finalitat amb què l'agent fa el
que fa, o a allò que comptaria com a essent la conclusió de tot el cicle o la
satisfacció de la intenció amb què l'agent actua. Aquesta identificació
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gaudeix de poder explicatiu, perquè garanteix cert coneixement contra-
fàctic a l'observador: com que aquest identifica el telos de l'acció en el
desenvolupament mateix d'aquesta, l'observador sap el que, ceteris
paribus, l'agent hauria fet, faria, etc., en condicions en què l'objecte
intencional no s'obté o encara no s’ha esdevingut.

Imaginem, per exemple, un predador que persegueix la seva presa.
Una acció intencional d'aquesta mena comporta un seguit de sub-accions,
cada una de les quals prefigura la seva resolució. Per a un animal amb la
capacitat de captar continguts intencionals bàsics, serà evident que si la
presa va cap a un costat, el predador anirà també cap a aquest mateix
costat. Aquesta mena de coneixement contra-fàctic depèn de la capacitat
natural, no justificada, de percebre contingut intencional en certs
moviments corporals dels animals. D'entre tota la col·lecció d'accions
intencionals, n'hi ha algunes, les més bàsiques, que es caracteritzen pel fet
que, com dèiem, la identificació de l'acció mateixa prefigura la identificació
del seu objecte intencional. Aquest és el cas de la nostra persecució. Si no
podem imaginar certes maneres completament esbiaixades de perseguir
una presa —suposem, per exemple, casos en què el predador corre en una
direcció oposada—, això és perquè només certs moviments del cos compten
com a un exercici de la disposició de perseguir una presa.

En els Philosophical Remarks Wittgenstein apunta el següent: «Tell
me how you are searching, and I will tell you what you are searching for.»
(Wittgenstein, 1975). Amb això Wittgenstein prova d'assenyalar que en els
casos més bàsics d'intencionalitat no és possible d'identificar amb èxit el
caràcter intencional de l’acció, però fallar en la detecció del seu objecte.
Pensi's, per mencionar un altre cas, en un nen petit que agafa una joguina.
Certament, és difícil de dir, en aquesta circumstància, que el nen no volia
agafar la joguina, o que no tenia la intenció de fer-ho; i, en el cas contrari,
si el nen no agafa la joguina, però la té al davant, resulta estrany de dir
que volia agafar-la, però que no ho ha fet. La intenció, per part del nen,
d'agafar la joguina, ve determinada per la naturalesa mateixa de la seva
acció, que és tal que un ésser humà normal, amb competències normals, és
capaç de veure'n la finalitat en la seva mateixa execució.

Així és com, en definitiva, existeixen casos tals que la descripció
d'allò que intento no és independent de la descripció d'allò que faig; en tots
ells, seria impossible elaborar una altra descripció de l'acció que, d'una
banda, en mantingués el caràcter intencional i, de l'altra, n'alterés la
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finalitat. O, vist des d'una altra perspectiva: és impossible descriure l'auto-
coneixement d'allò que intento fer sense expressar el coneixement que tinc
d’allò que faig. Així doncs, la tesi del doble factor no resulta reeixida. Si la
tesi del doble factor hagués de resultar creïble, seria concebible, com dèiem,
que, fins i tot en aquests casos, un no acabés fent el que creia que feia.
Tractem d’imaginar, per exemple, que el predador provés d’atrapar la
presa per mitjà de moviments corporals absolutament inadequats, o que el
nen s'equivoqués a agafar la joguina per mitjà d'atansar-hi el braç. Si això
és impossible de concebre, és perquè la possibilitat d’aquesta mena
d’errors, que només poden adscriure’s a casos més complexos, depèn
justament de l’existència de casos com els anteriors, en què aquestes
equivocacions no són possibles. Si sistemàticament escollíssim mitjans no
virtuosos per a la consecució dels nostres fins —i aquesta és, certament,
una possibilitat que la tesi del doble factor no exclou—, llavors el fenomen
de la intenció seria inconcebible.

La capacitat de tenir intencions complexes, això és, aquelles
intencions en què l'acció no prefigura per si mateixa allò que l'ha de
satisfer, és parasitària de la nostra capacitat primitiva de prefigurar
l'objecte intencional en tot aquell rang d'accions que resulten més
primàries. El que hem provat de mostrar és que aquesta segona capacitat
és incompatible amb la tesi del doble factor. Alhora, només gràcies a la
facultat de saber prefigurar l'objecte intencional pot entendre's l'autoritat
que un té sobre aspectes futurs de la intenció, els quals no es veuen
garantits per la intenció o l'acció present. L'adequació més o menys
sistemàtica entre mitjans i fins en aquests casos complexos, en què el
coneixement és constitutiu de l'objecte, només s'explica per aquesta mena
d'autoritat que un té en la mena de casos a què hem anat fent menció.
Això no vol dir, és clar, que ens els casos d'intenció pura un no pugui estar
equivocat; però si que significa que, si en els casos complexos un gaudeix
d'una autoritat privilegiada sobre el que fa intencionalment, això és
perquè en els casos bàsics un no pot equivocar-se respecte del que intenta
perquè posseeix autoritat sobre el que fa de manera intencional.

Si aquestes consideracions són correctes, hem d’acceptar, llavors,
que l’existència de casos en què un no arriba a fer el que intenta depèn de
l’existència de casos normals, en què la intenció es veu satisfeta. Un agent
intencional no pot fallar sistemàticament en l’execució de les seves
intencions. O, en altres paraules: intentar és possible perquè hi ha accions
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intencionals que s’acompleixen amb èxit. D’altra banda, i anàlogament, els
exercicis epistèmics no virtuosos que tenen com a objecte les pròpies
accions intencionals, que no pot negar-se que existeixen, no són
independents de l’existència de casos bàsics, en què el coneixement de la
intenció i el coneixement del que estem fent són indistingibles. Certament,
Anscombe no erra en la intuïció que la noció més bàsica és la d’acció
intencional; si no hi hagués accions intencionals, no hi hauria intencions
de cap mena.

VII

Anem a passar revista, ara, a les idees que Moran expressa amb encert i a
les que, a parer meu, no resulten reeixides. Moran té raó en dos punts que
resulten crucials: (i) és possible que S estigui equivocat sobre el que fa
intencionalment, perquè al capdavall S pot descobrir que no anava al
cinema; (ii) el coneixement observacional del medi és imprescindible per al
fenomen de la intenció, fins al punt que, si ens equivoquéssim
sistemàticament en les nostres pràctiques, no hi hauria tal cosa com
intencions i accions intencionals. El que Moran no encerta, d'altra banda,
és que, atès que podem estar equivocats respecte d'allò que fem, i atès que,
per això, només certes raons observacionals poden justificar el nostre
coneixement d'allò que fem, el nostre coneixement «pràctic» —si és que ha
de poder-se anomenar d'aquesta manera— es constitueix tant d'elements
no observacionals com d'observacionals. Aquesta idea requereix que
existeixi sempre una descripció del que fem que sigui independent de la
descripció que fem d'allò que intentem, i això és el que, segons acabem de
mostrar, no és possible.

Anem a veure, ara, (i) i (ii). En contra de la tesi de Moran, em
sembla que el coneixement observacional del medi és una condició de
possibilitat del coneixement no observacional que tinc d'allò que faig
intencionalment, i no pas un factor constituent d'una espècie de
coneixement que requereix tant raons pràctiques com teorètiques. Com
apunta Haddock, no és que el coneixement d’allò que faig comporti raons
teorètiques —i, per tant, observacionals—, sinó que, més aviat, les
pressuposa (Haddock, 2014). És perquè el coneixement pràctic pressuposa
el coneixement observacional de l'entorn, que en els casos bàsics existeix
sempre una correcta adequació entre mitjans i fins. Tornem ara, per un
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moment, al cas del nen que intenta agafar la joguina. No és pas que el nen
sàpiga que ha agafat la joguina perquè ho observa; però si el nen no gaudís
de cert coneixement observacional previ de la posició de la joguina, els
seus moviments serien inexplicables.

Si aquesta exposició no convenç sobre la diferència entre
pressuposar coneixement observacional, d'una banda, o incloure'l, de
l'altra, provem-ho amb un altre parell d'exemples. Imaginem un home que
baixa caminant un carrer, i un home que és transportat, per mitjà d'una
cadira de rodes, pel mateix carrer. Si la tesi de Moran és vertadera,
l'observació juga el mateix paper en ambdós casos, per bé que en el primer
s'hi afegeix també coneixement no observacional de la intenció. A parer
meu, els exemples són ben diferents. L'home, quan camina, no sap pas on
va perquè ho observa, encara que, si no hagués observat res prèviament, i
si no fos capaç d'identificar la seva localització, no hauria pogut formar-se
la intenció d'anar carrer avall. L'home que és transportat, en canvi, tot el
que sap, ho sap per observació. No és casual, atès això, que diguem que el
primer es mou, mentre que el segon és mogut.

Així doncs, certament, un es pot equivocar sobre el que fa
intencionalment. Però, si un no s'equivoca, llavors el coneixement que té
d'allò que fa intencionalment no és observacional. Si no fos d'aquesta
manera, tots dos casos anteriors plantejarien la mateixa forma de
coneixement, i serien impossibles de destriar rellevantment l'un de l'altre.
Aquesta forma de coneixement, és clar, seria teorètica —això és,
observacional—, i amb això tornaríem al dilema del principi. Si haguéssim
d'acceptar que un coneix el que fa intencionalment perquè es veu proveït
de raons observacionals, llavors hauríem de considerar també que, si el
coneixement pràctic d’allò que un fa intencionalment ha de ser entès tal i
com Anscombe ho fa, llavors aquesta forma de coneixement no existeix.
Consegüentment, tampoc no existiria l'acció intencional, perquè és
precisament perquè jo conec el que faig de manera no observacional, que
les meves accions són intencionals.

Abans dèiem que, si jo hagués de descobrir què faig a partir dels
meus moviments, llavors allò que faig sempre precediria allò que sé que
faig, amb la qual cosa no podria voler res per mitjà del que faig, sinó
només pronosticar la direcció dels meus moviments. L’acció em “guiaria” a
mi, i no pas jo a ella, per així dir-ho. Així, la destrucció de la
intencionalitat en l’acció seria una conseqüència de pensar el coneixement
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de l’acció intencional com a una sub-classe del coneixement teorètic o
especulatiu —fent servir l’expressió d’Anscombe—, i no pas com a un tipus
ben diferent de coneixement, que és el coneixement pràctic.

El coneixement pràctic és, per dir-ho com ho presenta Haddock,
aquell l’existència del qual no és independent de la mera actualitat de
l’objecte conegut (Haddock, 2014). Això significa que l’objecte del
coneixement pràctic no és independent del seu coneixement, sinó que,
contràriament, el coneixement constitueix el seu objecte. Per dir-ho d’una
manera encara més clara: no és que l'objecte sigui condició de possibilitat
del coneixement, com passa en el saber teorètic o especulatiu, sinó que el
coneixement és condició de possibilitat de l'objecte. Sota aquesta descripció,
tant Anscombe com Moran estarien disposats a considerar que el
coneixement de les meves intencions és pràctic, perquè cap exercici de cap
facultat observacional pot aportar més justificació de la que tinc per creure
que, de fet, intento allò que crec que intento.

Si la resposta expressivista que he esbossat anteriorment és
correcta, el coneixement que S posseeix d'allò que fa intencionalment
també és pràctic, de tal manera que S fa Φ intencionalment perquè
gaudeix de coneixement no observacional d’allò que fa, i no pas al revés. A
més, si no he errat, és veritat, com deia, que és només perquè tenim
coneixement pràctic del que fem, que podem explicar la nostra autoritat
respecte d’allò que tractem de fer. Així doncs, la forma bàsica de
coneixement de la intenció en l’acció és el saber no observacional que
posseeixo d’allò que faig de manera intencional. La possessió d’aquest
saber garanteix l’existència del seu objecte, i aquesta és, en definitiva, la
intuïció que Anscombe persegueix: respecte de les meves accions
intencionals, la creença constitueix el seu objecte. Per tot el que hem
exposat, aquesta posició no resulta equivocada.

Tot i això, Anscombe no acaba de fonamentar aquesta intuïció. En
les pàgines prèvies, però, he provat de fer palès que la possibilitat que el
coneixement pràctic d’allò que faig intencionalment sigui suficient per a
l’existència del seu objecte depèn de l’estructura dels casos d’expressió
bàsica d’intenció. Aquests casos, com he dit, es caracteritzen per la
impossibilitat d’una caracterització alternativa de l’objecte intencional de
certs moviments corporals. Tot i això, el llenguatge eixampla l’espectre de
la intenció, fent possible que la intenció s’expressi no només en l’aquí i
l’ara, com passa en el cas dels animals, sinó també vers el futur. Un gos,
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com apuntava abans, pot voler recollir la pilota, però no pot voler recollir
la pilota la setmana que ve. Però res no impedeix als animals amb
capacitats lingüístiques de posseir aquesta mena d’intencions.

En aquests casos, sí que existeix una separació conceptual entre allò
que fem, d’una banda, i allò que provem de fer, de l’altra. El fenomen de la
intenció pura, de fet, descriu aquesta possibilitat, que no és característica
dels casos bàsics: un pot tenir la intenció de fer Φ sense que cap moviment
que compti com a la satisfacció de la intenció de fer Φ arribi a ser executat.
Però és obvi que un animal no pot tenir intencions d’aquesta mena. No
obstant, és només perquè en casos bàsics l’objecte intencional es veu
sistemàticament garantit per l’execució de certs moviments corporals, que
aquests casos complexos són possibles. Si no existís el fenomen de
l’expressió bàsica d’intenció, i si aquest no posseís les característiques que
li hem atorgat, seria impossible de concebre la possibilitat d’intencions
vers el futur, la resolució exitosa de les quals no es veu necessàriament
garantida per la seva possessió.

Anem a veure, ara, una altra conseqüència de les observacions
d’Anscombe. Haddock, en l'article a què hem fet menció ja abans, resumeix
l'essència del coneixement pràctic d'allò que un fa amb l'observació
següent:

It is because I am in a position to answer instances of the “Why?” question with
correct answers of the right sort that the things that I am doing are my intentional
actions.

(Haddock, 2014)

I afegeix, gairebé a continuació:

Consequently, because the knowledge that a man has of his intentional actions is an
aspect of the actuality of its objects (his intentional actions), we can say that it is
because I am in this position that I enjoy this knowledge— what we can now call
“practical knowledge”, precisely because its possession is explained by its possessor’s
being in a position suitably to answer instances of the “Why?” question [...]

(Haddock, 2014)

El coneixement pràctic, o la mena de coneixement que tenim d’allò que
fem intencionalment, no constitueix només un aspecte de la manera com
coneixem un tipus d’objecte —això és, les nostres accions intencionals—,
sinó també de la naturalesa mateixa d’aquest objecte. Algunes de les
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meves accions, en oposició a les altres, són intencionals perquè jo les conec
de manera no observacional. Atès que el meu coneixement pràctic
constitueix les accions que són objecte d'aquest coneixement, res més que
la mera existència de les meves accions intencionals resulta necessari per
tal de garantir el coneixement que jo tinc d'aquestes. Per això, certes
entitats del món públic no serien accions intencionals, sinó una altra mena
de coses, si no fos veritat que jo les conec sense l’auxili de certes capacitats
observacionals addicionals, amb les quals puc conèixer, entre d’altres coses,
les accions intencionals dels altres, o les meves accions no intencionals.

VIII

La posició d’Anscombe, en definitiva, no és incorrecta. El coneixement no
observacional de la posició dels membres del meu cos, agregat a la mena
de coneixement observacional que sigui, no explica el meu coneixement
d'allò que faig intencionalment; contràriament, el meu privilegi epistèmic
sobre les meves accions intencionals, que només pot ser explicat en termes
expressivistes, dóna compte del coneixement no observacional que
posseeixo sobre la posició dels membres del meu cos. Aquest cas és anàleg
al del coneixement de les pròpies intencions: en casos bàsics, jo no puc
saber què faig, però fallar en conèixer la posició dels membres del meu cos.

Thompson reconeix que «the overarching thesis of Intention was
that self-knowledge in this familiar sense extends beyond the inner
recesses of the mind, beyond the narrowly psychical, and into the things
that I am doing.» I afegeix, a continuació: «One form of self-knowledge, she
[Anscombe] thinks, is practical knowledge. Or, in a different jargon: one
form of self-consciousness is self-consciousness in respect of one’s actions.»
(Thompson, 2014). Això significa que el domini d’aquelles coses que
Descartes considerava que coneixíem de manera immediata s’engrandeix,
passant d’abastar només la vida mental, la qual, segons el filòsof francès,
hom coneix per introspecció, a recollir també les pròpies accions
intencionals, que formen part del món públic.

Thompson té raó quan adjudica aquesta tesi a Anscombe, i
Anscombe té rao quan la defensa, si la tesi que Thompson posa de relleu
no és que S sigui infal·lible respecte del que fa intencionalment, sinó que
no existeix cap poder epistèmic independent que garanteixi la possessió de
coneixement sobre el que S fa intencionalment. Quan Thompson menciona
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cert auto-coneixement sobre els fenòmens relatius a “the inner recesses of
the mind”, molt probablement pensa en les sensacions. La familiaritat
rellevant entre les sensacions i les intencions seria la següent: jo no puc
tenir una sensació o una intenció, però fallar en l’exercici de certes
facultats que, suposadament, han de garantir el meu accés epistèmic a
elles.

És veritat que la tesi del doble factor, segons l’hem presentada,
prova de fer front a l’asimetria que aquesta espècie de coneixement pràctic
manté respecte d’altres formes de coneixement immediat d’un mateix:
mentre que S no pot estar equivocat sobre allò que intenta, o sobre allò
que creu, S sí que pot errar sobre allò que fa intencionalment. Però hem
explicat com la fal·libilitat d’aquesta forma de coneixement no implica que
el coneixement que un té d’allò que fa intencionalment comporti raons
observacionals, i hem provat de veure com el coneixement que un té d’allò
que fa és lògicament previ al coneixement que un té d’allò que intenta.
Això, segons hem provat de mostrar, garanteix aquesta forma d’auto-
coneixement que Thompson adjudica a l’acció intencional humana. Provem
de veure, seguidament, algunes conseqüències d’aquestes idees.

A §45 Anscombe imagina l’escenari en què algú prova d’escriure “I
am a fool” a la pissarra, i es formula, llavors, la pregunta següent: he de
dir que això és el que escric en el cas que la meva intenció es vegi satisfeta,
o que això és el que escric simpliciter? (Anscombe, 1957). Estic d’acord amb
Haddock que la resposta correcta a aquesta pregunta —pretesa per
Anscombe— és la segona (Haddock, 2014). Això podria semblar
problemàtic. Però no ho és, segons crec jo, perquè el fons de la qüestió és el
següent: si diem que la resposta correcta no pot ser la segona de les
esmentades, assumim que el meu coneixement del que faig
intencionalment es veu necessitat d’un accés epistèmic independent al que
passa, el qual no depèn del meu coneixement de la intenció amb què actuo.
Això és el que, segons he argumentat, no sembla correcte, perquè la
l’autoritat epistèmica de la primera persona sobre la intenció amb que
hom actua depèn, precisament, del coneixement no observacional del que
hom fa intencionalment.

De nou: ningú no dubta que, si no escric el que crec que estic
escrivint, aleshores no sé què estic escrivint, encara que preservi el meu
coneixement sobre el que tracto de fer. Però el meu accés epistèmic al que
escric, quan tot va bé, no depèn de l’observació de l’èxit de la meva intenció.
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Quan el món no coopera, aleshores una observació ulterior em pot
demostrar que, després de tot, no tenia l’accés epistèmic adequat que creia
posseir. Però, quan el món coopera, el meu coneixement del que faig no
depèn d’un accés epistèmic addicional, el qual és independent d’allò que sé
sobre les meves intencions. Com ja he exposat, el concepte d’intenció, i el
contingut del llenguatge relatiu al fenomen de la intenció, depèn del fet
que, ens casos bàsics, no podríem atribuir intencions sense suposar la
cooperació del món.

El coneixement que un té d’allò que fa intencionalment és factiu en
tota regla, però el seu èxit no depèn de l’avinença de certes creences amb
el món, sinó de l’avinença de certs moviments corporals intencionals amb
determinades creences. Això segueix garantint que jo no vaig al cinema
intencionalment, és clar, si on em dirigeixo no és al cinema, sinó al
cinema-maqueta. I, amb tot, això no ha de conduir a la imatge esbiaixada
segons la qual un necessita, a més de raons per actuar, raons per creure
que fa intencionalment allò que fa. Anscombe té raó quan afirma que, en
l’acció intencional, l’equívoc radica en l’execució, i no en allò que l’execució
hauria de satisfer (§32). Això constitueix una consideració a favor de
l’existència d’una asimetria important entre les creences i les intencions:
si allò que jo creia acaba no essent el cas, la meva creença resulta
insatisfeta, i l’error radica en ella, i no en allò que la fa falsa; en canvi, si jo
no satisfaig la meva intenció, l’error radica en allò que faig, i no en la
meva intenció. Consegüentment, si descobreixo que m’equivoco respecte
d’allò que faig, això no contraresta la meva creença passada que faré això i
allò.

Això resulta d’especial rellevància per la raó següent, que pot
il·lustrar-se amb un exemple. Així, què passa, finalment, si resulta que el
cinema no és, en realitat, un cinema, sinó un cinema-maqueta? Doncs que,
com que vull anar al cinema, i no al cinema-maqueta, sortiré de l’edifici i
em dirigiré al cinema; i, si no em dirigeixo al cinema, és que ja no tinc la
intenció d’anar al cinema. Una de de dues: o bé em dirigiré cap a un
cinema existent, o bé canviaré la meva intenció, perquè és evident que no
puc tenir la intenció d’anar a un cinema real per mitjà d’anar a un cinema
figurat. Aquest fenomen permet situcions d’aquesta mena:

S1: Vaig al cinema.
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S2: No, no vas al cinema. Allò d’allà no és un cinema, sinó la maqueta
d’un cinema.

S1: Ah, sí? Doncs, com que vaig al cinema, canviaré de direcció.

Segons la imatge que proposa Moran, el coneixement observacional que
tinc s’agrega a la intenció; el que Anscombe proposa, en canvi, és que certs
coneixements teòrics condicionen la formació de la intenció. S1, és clar, no
podria proferir: “com que allò no era un cinema, jo no sabia que anava al
cinema”. S1 podia equivocar-se, és clar, però aquesta seria, més aviat, la
forma del seu equívoc: “sabia perfectament què feia, però el que feia, ho
feia malament”. En aquest cas, S1 incorre en una espècie d’error d’execució.
Però és justament perquè S1 sap que va al cinema, que pot rectificar els
seus moviments i, si ho vol, acabar satisfent la seva intenció. S1 pot anar
finalment al cinema perquè actuar intencionalment comporta fabricar el
mitjà, i no pas contemplar-lo. Com que sap que el que està fent és anar al
cinema, i no al cinema-maqueta, S1 pot redirigir els seus moviments
corporals per tal de fer-los satisfactoris de la seva intenció, a la qual els
seus gestos anteriors no s’han ajustat.

Aquesta forma de coneixement pràctic —constituïda de raons
estrictament pràctiques, i no teorètiques— explica la plasticitat de la
meva conducta: com que vull X, i penso que Y condueix a X, faig Y; i, si no
tinc èxit, però segueixo volent X, llavors, si crec que Z porta a X, faig Z. No
provaria Z, és clar, si hagués deixat de voler X; i no provaria Z, és clar, si
no sabés que estic fent X, tant si executo bé els meus moviments com si no.
Si el que hem provat de dir resulta reeixit, no és que un hagi d’arribar a
conèixer que els seus moviments corporals ocasionen X, sinó que, tot i
l’eventual presència de cert equívoc d’execució, els seus moviments
corporals ocasionen X, i S coneix que els seus moviments corporals
ocasionen X, perquè X es veu provocat, justament, per la forma de
coneixement privilegiada que S té d’allò que fa. Si l’acció intencional no fos
un producte immediat d’aquesta forma de coneixement, llavors no
quedaria ja cap mena d’espai conceptual per tal de reconèixer la
intencionalitat en l’acció.

D’altra banda, el que l’exemple del cinema ha d’il·lustrar, a més, és
que un no pot intentar fer Φ si creu que no pot fer Φ, o si prova de fer Φ
per mitjà d’un curs d’acció que creu incompatible amb la realització de Φ.
Això resulta rellevant per la raó següent: a la posició de Moran li
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resultaria difícil d’explicar que jo no podria mantenir la meva intenció
d’anar al cinema, bo i sabent que no aniré al cinema, perquè, segons ell,
podria ser que em fallessin les raons observacionals, però no les pràctiques.
El que sembla que passaria, en aquesta circumstància, és que jo hauria
descobert certes eventualitats del món incompatibles amb la satisfacció de
la meva intenció. Però Moran tindria dificultats per acceptar que,
aleshores, aquesta informació cancel·la necessàriament la meva intenció
original. Després de tot, puc seguir trobant atractiva la idea d’anar al
cinema. És veritat que, si descobreixo que no hi havia un veritable cinema,
llavors tinc diverses opcions. Puc abandonar la meva intenció, és clar, però
també puc canviar de direcció i seguir provant de satisfer-la. Però el que
importa és que la meva intenció desapareix si, considerant-ho tot, crec que
no aconseguiré satisfer-la. Aquest punt, per trivial que pugui semblar, no
sembla compatible amb la concepció de Moran de les raons pràctiques.

Podria semblar que una defensa de la postura de Moran
comportaria afirmar que una intenció és la combinació de certes raons que
em fan atractiu el cinema, d’una banda, i, de l’altra, el coneixement teòric-
observacional, independent del meu coneixement pràctic, que puc anar-hi
emprant certs mitjans. Segons això, no hi hauria cap misteri en el fet que
la intenció desapareix quan deixo de posseir raons teòriques. Però això no
és correcte, perquè una intenció no és aquesta mena de combinació. Podem
constatar-ho si comparem la noció d’intenció amb la de desig: jo puc tenir
dos desitjos incompatibles, i saber com satisfer-los. Però no puc tenir
intencions que sé que son incompatibles entre si. Quan tinc una intenció,
X, no puc preservar una altra intenció, Y, que comporta l’ingrés en un curs
d’acció que crec que és incompatible amb la satisfacció d’X. Això està
connectat amb el fet que, en els casos més bàsics, no hi ha intenció si no
existeix, alhora, la conducta de provar de satisfer-la. Sí que és veritat, com
ja hem mencionat, que hi ha intencions més complexes, paradigmàtiques
d’éssers amb llenguatge, que poden abandonar-se abans de l’execució de
cap moviment corporal. Però, fins i tot en casos com aquests, encara es
preserva aquest aspecte fonamental dels casos bàsics de conducta
intencional: puc tenir una intenció cap a un futur llunyà, i podria dir que
encara no faig res per satisfer-la; però en realitat sí que estic fent quelcom,
perquè evito els cursos d’acció que crec que són incompatibles amb la
satisfacció de la meva intenció. I si no els evito, aleshores deixo de tenir la
intenció.
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Si les raons teorètiques es veuen pressuposades, i no contingudes,
en el coneixement que un té d’allò que fa intencionalment, llavors un
equívoc en l’exercici de certs poders observacionals no és la negació d’un
fragment de coneixement pràctic, sinó de cert coneixement teorètic que
condiciona la formació d’aquest altre coneixement. Hem vist per què: si jo
descobreixo que no estic anant al cinema, o bé segueixo essent capaç de fer
vertader l’enunciat “estic anant al cinema”, o bé, automàticament, deixo
d’estar anant intencionalment al cinema, i no queda res a què, per així dir-
ho, la meva conducta s’hagi d’ajustar. Les creences, per la seva banda,
funcionen d’una manera ben diferent. Si jo descobreixo finalment que el
cinema és una maqueta, l’error radica, com dèiem, en el judici, i no en la
pràctica. Jo puc formar-me un judici nou, però no puc fer vertadera la
meva creença anterior. En canvi, jo sí que disposo dels poders de satisfer
la mateixa intenció, per més que hagi descobert que m’he equivocat.

Haddock fa menció al reconeixement, per part d’Anscombe, de cert
paral·lelisme entre el fenomen de la intenció i el fenomen o la institució de
les ordres o els manaments (Haddock, 2014). Aquesta associació és tal que
l’expressió d’una creença sobre un estat de coses del món no pot ser el
contrari d’una expressió d’intenció o d’una ordre. Vegem primer el segon
cas, fent servir un exemple alternatiu al de Haddock. “Obre la porta” pot
ser desobeïda per mitjà de la proferència “no, no ho faré”, seguida de l’acte
de no obrir la porta, però no per mitjà d’assegurar que no hi ha porta. A un
no li cal observar res per decidir que no obrirà la porta, però sí que ha de
saber quelcom sobre el seu entorn per tal d’asseverar amb encert que no
existeix cap porta. Semblantment, “obriré la porta” no pot ésser contestat
amb “no, no l’obriràs, perquè no hi ha porta”. Com reconeix Haddock, el
contrari d’aquesta expressió d’intenció hauria de ser quelcom semblant a
la proferència de “no, no l’obriràs!”, seguida de la reacció d’impedir l’èxit de
l’acció intencional d’aquell que pretén obrir la porta.

Això resulta especialment rellevant a l’hora de traçar la línia
divisòria entre expressions d’intenció, d’una banda, i pronòstics o
prediccions, de l’altra, que és el que Anscombe es proposa a §2. Ja hem
assenyalat la diferència: “suspendré l’examen” és una declaració
d’intencions, i no un pronòstic, si S suspendrà l’examen perquè sap de
manera no observacional que no aprovarà, i no pas perquè hagi comprovat
quina nota ha tret. Si S, per tal de garantir que suspendrà, en fa prou amb
la creença que no aprovarà, llavors la proferència expressa una intenció, i
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no un pronòstic. Però imaginem que, tot i intentar suspendre, S acaba
aprovant l’examen, en contra dels seus interessos. Algú podria proferir:
“ho veus? Al final has aprovat!”; i, en aquest context, aquesta expressió
resultaria estranya. S no va equivocar-se en el passat, formant-se la
intenció de suspendre, sinó que s’ha equivocat en el present, provant de
satisfer-la. Però el que l’observació sembla comportar és que S hauria de
reconèixer cert error en un pronòstic passat, el qual no va tenir lloc en cap
moment. Independentment de l’èxit de la seva execució, aquests exemples
no constitueixen respostes a la declaració d’intencions “suspendré
l’examen”: ni la declaració que no hi ha examen, ni l’asseveració que,
finalment, S sí que aconseguirà aprovar-lo.

Imaginem, finalment, una espècie de joc en què un individu, S1, ha
d’endevinar si la moneda que amaga una segona persona, S2, es troba a la
seva mà esquerra o a la seva mà dreta. S1 pot fer un pronòstic, que pot
comportar raons observacionals —certs moviments dels braços, per
exemple—, i endevinar on és la moneda. Però ara imaginem que S2 no
amaga la moneda abans del pronòstic, sinó després. Podem seguir
considerant la proferència d’S1, en aquestes circumstàncies, com a un
pronòstic? Jo diria que no, perquè no és constitutiu dels pronòstics que la
seva formulació en garanteixi el fracàs. Podríem considerar això com a un
frau, perquè S2, anant a favor dels seus interessos, consideraria les
proferències d’S1 i el faria perdre cada vegada. Aquí hi ha dos aspectes a
tenir en compte: el primer és que S2 té informació observacional —la
proferència d’S1—, però la seva victòria sistemàtica depèn del fet que no
mira la posició de la moneda, sinó que la determina; la segona és que això
no exclou que S2 pugui equivocar-se —la moneda podria trobar-se, de fet, a
la mà que ell creu que és buida—. Si això passa i, consegüentment, S1

l’encerta, no és que la proferència d’S1 fos “del mateix ordre lògic”, fent
servir l’expressió de Haddock (Haddock, 2014), que el reconeixement, per
part d’S2, de la posició de la moneda. Ans al contrari. Tot i l’equívoc d’S2, el
contrari d’un enunciat que descriu com és el món no pot ser la
verbalització d’una acció que determina com és el món.
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CONCLUSIONS

Sigui W el coneixement que S té d’allò que fa intencionalment, X el
coneixement que S té d’allò que intenta, Y el coneixement que S té de la
posició dels membres del seu cos, i Z el coneixement observacional del
medi. Llavors, aquestes serien les dues teories que hem provat de
caracteritzar com a essent candidates a explicar la mena d’autoritat
epistèmica que un té sobre allò que fa intencionalment:

(1) X + (Y + Z) → W
(2)W→ X + Y

Segons el meu esquema, els elements que constitueixen l’antecedent dels
condicionals són aquells de què depenen els elements que constitueixen els
consegüents dels condicionals. Així, (1) és la teoria a què he donat el nom
de “tesi del doble factor”, segons la qual el meu coneixement d’allò que faig
intencionalment depèn de la possessió tant de coneixement no
observacional d’allò que intento, com de coneixement del medi i de la
manera com els membres del meu cos afecten el meu entorn. En canvi, (2)
és la teoria original d’Anscombe, segons la qual el coneixement que un té
d’allò que fa intencionalment és no observacional i, per tant, no depèn de
la possessió de certes raons teorètiques. Tal com he provat d’argumentar,
la tesi del doble factor no aconsegueix explicar amb èxit el privilegi
epistèmic de la primera persona respecte de les seves accions intencionals,
mentre que les intuïcions d’Anscombe, a parer meu, apunten en la direcció
correcta.

No obstant, Anscombe, tot i que defensa que el coneixement de les
pròpies accions intencionals no és observacional, no explica com és possible
aquesta forma de coneixement. Per tal de tractar de fer-ho, he provat de
veure, primer, per què la tesi del doble factor no resulta reeixida. Com he
defensat, si hagués de ser-ho, llavors seria possible que existís, per a
qualsevol cas, un descripció d’allò que intento que resultés independent de
la descripció d’allò que faig. Això se segueix del fet que, segons la tesi
esmentada, el coneixement d’allò que faig depèn d’aquesta altra forma de
coneixement pràctic, que és el coneixement que tinc d’allò que intento.
Però, com he provat de mostrar, aquesta asimetria universal és impossible:
existeixen casos bàsics d’expressió d’intenció tals que l’objecte intencional
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es veu prefigurat en certs fragments de conducta, i en què, per tant, no
existeix una descripció separada d’allò que intento, d’una banda, i d’allò
que faig, de l’altra.

La forma general del meu argument ha estat expressivista. El que
he provat de fer palès és que l’existència de casos complexos, en els quals
és possible equivocar-se respecte del que un fa, depèn de l’existència dels
casos primaris que acabo de mencionar, als quals Wittgenstein dóna el
nom de “expressions naturals d’intenció”. Tot el fenomen de la intenció,
així com el contingut dels nostres conceptes d’intenció, depèn del fet que,
per norma general i de manera sistemàtica, no ens equivoquem en
l’obtenció dels nostres fins per mitjà de les nostres accions intencionals. Si
haguéssim de descobrir, en cada cas, que hem provat d’assolir els nostres
fins per mitjans inadequats, llavors no seria possible intentar. Però la tesi
de Moran no exclou aquesta possibilitat, perquè res no garanteix, per a
qualsevol dels casos, que l’exercici de les nostres capacitats observacionals
acabi resultant virtuós.

Si el coneixement que tinc d’allò que faig intencionalment hagués de
ser observacional, res no impediria la possibilitat d’un error massiu en el
nostre coneixement de les pròpies accions intencionals. Però, com dic, això
és impossible: si l’èxit no es trobés garantit en els casos bàsics, llavors hom
no podria equivocar-se en el reconeixement dels casos més complexos,
perquè l’existència d’aquests segons depèn, justament, de l’èxit cognitiu en
els primers. Tenir una intenció vers el futur, l’existència de la qual és
independent de la seva execució, és un fenomen parasitari dels casos més
bàsics, en què, si hi ha intenció, llavors hi ha l’actitud de provar de
satisfer-la. Els éssers amb llenguatge, certament, podem decidir-nos a
actuar i, després, cancel·lar la nostra intenció de fer allò que volíem fer.
Però això no seria possible si en els casos bàsics no existís una adequació
més o menys sistemàtica entre mitjans i fins, la qual cosa no es veu
garantida si el coneixement de les pròpies accions intencionals es veu
requerit de raons teorètiques.

En cap moment no he provat d’argumentar, és clar, que un no pugui
equivocar-se; al cap i a la fi, si un no arriba al cinema, llavors no és veritat
que sabia que anava al cinema. Però se segueix del que he dit que, si un
sap que va al cinema, no ho sap pas perquè ho ha observat. Al final he
provat d’argumentar, a més, que a la posició de Moran li resultaria difícil
d’explicar per què abandonem les nostres intencions quan ens falla el
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coneixement teorètic. Al cap i a la fi, segons la seva tesi, les meves raons
teorètiques són independents de les meves raons pràctiques, i allò que un
tractava de fer podria seguir resultant atractiu. Però si això no passa és
perquè la naturalesa de les intencions no és anàloga a la dels desitjos. Jo
puc tenir un desig que sé que no podré satisfer, però no puc tenir una
intenció que sé que no podré satisfer. Ja hem ofert les claus que permeten
interpretar aquest fenomen: el fenomen de la intenció depèn d’un fenomen
més bàsic, que és el de provar d’aconseguir, de tal manera que, si no
existeixen els moviments per mitjà dels quals un vol aconseguir X, tampoc
no existeix la intenció d’aconseguir X. La marca fonamental que els casos
bàsics imprimeixen en els complexos és que no es pot intentar fer Φ sense
creure que s’aconseguirà fer Φ.

No puc deixar d’esmentar un paral·lelisme entre aquesta conclusió i
un problema que ha esdevingut un lloc comú en l’epistemologia actual.
Durant molt de temps, els filòsofs analítics van tractar d’elaborar una tesi
reductiva de la noció de coneixement en termes de creença, veritat i
justificació. Aquesta estratègia va produir, sobretot a partir de la
publicació del cèlebre article de Gettier, centenars de respostes que
provaven de caracteritzar adequadament la noció de justificació. Avui en
dia, però, ha esdevingut una idea cada vegada més acceptada que la noció
bàsica és la de coneixement, i que l’estratègia reductiva és incoherent. Una
justificació rellevant és, precisament, aquella que fa falta per tal de
garantir que una creença vertadera constitueix coneixement, de tal
manera que la noció de justificació pressuposa la de coneixement. A més a
més, això comporta la conseqüència següent: la noció de creença, com la de
justificació, depèn també de la de coneixement, i això és així perquè, en els
casos normals, l’adjudicació d’una creença depèn de la identificació d’una
conducta de l’agent que és guiada pel coneixement dels fets. De la mateixa
manera, si el que he argumentat és correcte, els casos exitosos d’acció
intencional són més bàsics que els casos en què l’agent no aconsegueix dur
a terme el que intenta, o bé perquè no pot, o bé perquè li fallen les
condicions del món. I això implica, com he provat de mostrar, que l’origen
de l’autoritat privilegiada de la primera persona sobre allò que un intenta
es deriva dels privilegis epistèmics que normalment tenim sobre el que
fem intencionalment.
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