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EL REALISME INGENU1 
 
Tal com el defeniex John Hospers el realisme ingenu és la postura 
pre-filosòfica pròpia de la persona del carrer, es a dir, tot aquell que 
no ha reflexionat massa al voltat del tema de la percepció i el món 
físic. Manté irreflexivament les següents cinc creences, que semblen 
compartides per tots els éssers humans. Les quatre primeres 
constitueixen allò que s’anomena realisme ingenu. 
 
1. Existeix un mon d’objectes fisics (arbres, edificis, muntanyes...) 
2. Mitjançant l’experiència sensorial es pot coneixer la veritat dels 

enunciats referents a aquests objectes.  
3. Aquests objectes no existeixen tan sols quan són percebuts sinò 

també quan no son percebuts. Són independents de la percepció. 
4. A través dels nostres sentits percebem el món fisic molt 

aproximadament a com és. En genral, les nostres pretensions de 
tindre coneixement d’ell estan justificades. 

5. Les impressions dels sentits que tenim de les coses físiques són 
CAUSADES per eixes mateixes coses físiques. Es a dir, la meua 
experiència de la cadira és causada per la pròpia cadira. 

 
No obstant això, les persones que s’han dedicat a reflexionar sobre 
aquest tema, han trobat algunes raons per a dubtar de la confiada 
postura del realisme ingenu. Vegem algunes: 
 

                                                 
1  JOHN HOSPERS. Introducción al análisis filosófico. Ed.Alianza 
 Universidad, Madrid 1976. 



 
A. Allò que percebem no depèn, al menys en part, de la naturalesa 

dels nostres òrgans de percepció? Es a dir, si tinguerem més 
òrgans sensorials dels que tenim o si aquestos foren molt 
diferents, la nostra image de la realitat seria la mateixa? Per què 
estem tan segurs que percebem les coses tal com son? Es possible 
un coneixement de la realitat independent de la naturalesa dels 
òrgans perceptius? 

B. Fins i tot acceptant que els nostres organs perceptors ens donen 
una image acurada de la realitat, caldria explicar com es possible 
que es done el fenòmen de les ilusions: el pal que es veu tort dins 
l’aigua quan “en realitat” és recte, els “canvis de color” de les 
coses depenent de les condicions de percepció (llunyania, llum, 
posició...), els objectes que estan freds o calents segons la situació 
prèvia dels nostres perceptors... Es a dir, en la percepció de les 
coses, de vegades ens enganyem, percebem les coses com no son. 

C. Encara podem constatar un fenòmen més inexplicable: percebem 
coses que ni tan sols estan ahí. Es tracta del que es coneix amb el 
nom de delusions: una persona que ha ingerit determinades 
sustàncies pot veure rates roses pujant i baixant per la pared quan 
realment no hi ha rates, quan esperem algú podem sentir que 
piquen la porta quan realment ningú ho ha fet, determinades 
persones han sentit un gran dolor en algun membre que els ha 
estat amputat (el fenòmen conegut com els membres fantasmes)... 

D. Podriem, fins i tot, arribar més lluny: Si els nostres sentits ens 
enganyen de vegades, cóm podem estar segurs que no ens enganyen 
sempre? No podria ser el món una al.lucinació gegant? I si no 
existira fora de les nostres ments? 

 
 

REALISME CRÍTIC O REPRESENTATIU 
 

 El seu principal exponent és JOHN LOCKE (1632-1704) 
 Creu que hi ha objectes físics que existeixen independentment 

de la nostra percepció, però que la manera en què aquests 
objectes se'ns apareixen és en molts aspectes diferent de la 
manera com són en realitat. 

 Dividia les qualitats de les coses en PRIMÀRIES i 
SECUNDÀRIES 

 QUALITATS PRIMÀRIES: Les que l'objecte té “en si mateix”, 
a banda de qualsevol percepció, qualitats que tindria inclús si no 



haguera sers sensibles que les perceberen. Són, en general, les 
qualitats que poden ser mesurades. Siga o no percebut, un 
objecte té un certa GRANDÀRIA, FORMA i PES. Aquestes 
qualitats són intrínseques a l'objecte. 

 QUALITATS SECUNDÀRIES: COLOR, OLOR, SABOR, 
QUALITAT TÀCTIL… No són en absolut qualitats de l'objecte. 
No són inherents a una cosa. Depenen de les condicions de 
percepció (llum, distància…) i també de les pròpies condicions 
de l'observador (daltonisme, icterícia…) Una qualitat secundària 
no és realment una qualitat de l'objecte. L'objecte només conté 
en si “el poder” de produir en nosaltres l'experiència sensorial 
que anomenem “roig”, “blau”… El poder està en l'objecte, però el 
roig i el blau només existeixen com a idees en la meua ment. 
Quines siguen eixes experiències sensorials dependrà de les 
circumstàncies: l'objecte que anomenem roig no té el poder de 
produir experiències sensorials roges en la foscor, o en els 
daltónicos o en la gent amb icterícia. Són, per tant, qualitats de 
l'objecte en un sentit derivat, perquè l'objecte no les té 
realment (encara que nosaltres, equivocadament segons Locke, 
les prenem per qualitats reals de l'objecte). 

 Respecte a les qualitats primàries, també tenim experiències 
sensorials d'elles i la relació amb l'objecte que les causa és de 
SEMBLANÇA: un objecte és realment redó i pareix redó; un 
objecte és major que un altre i així apareix als nostres sentits. 
Les nostres experiències sensorials de les qualitats primàries 
s'assemblen a les qualitats que té l'objecte. 

 

L’IDEALISME 

LA CRÍTICA DE BERKELEY A LOCKE 
 

 Inseparabilitat 
 Variabilitat 
 Còpia 
 Causalitat 

 
INSEPARABILITAT: Les qualitats primàries són 
inseparables de les secundàries. P.e. el color i la 
forma són inseparables. La forma és, simplement, el 
contorn o “límit” d'un color. No és possible ni tan sols 
imaginar una forma sense color. 



VARIABILITAT: Una cosa pot, certament, tindre 
colors diferents, segons les condicions de l'entorn i la 
condició interna de l'observador. Però això no s'aplica 
només a les anomenades qualitats secundàries, sinó 
també a formes, grandàries i altres qualitats 
primàries. Una cosa pot tindre formes diferents quan 
és vista des de diferents angles. O grandàries 
diferents segons la distància a què unisc estiga 
d'elles. La forma i la grandària no són menys variable 
que el color i l'olor. 
CÒPIA: Segons Locke, les nostres experiències 
sensorials (“idees”) de les qualitats primàries són 
CÒPIES d'eixes mateixes qualitats en quant 
caracteritzen realment els objectes del món 
exterior. Però, diu Berkeley, COM PODRÍEM SABER 
MAI que la nostra experiència de les qualitats 
primàries còpia les qualitats de l'objecte mateix? 
Com podríem COMPARAR-LES per a descobrir-ho? 
NOMÉS TENIM TRACTE AMB LES NOSTRES 
PRÒPIES EXPERIÈNCIES, i no podem experimentar 
res diferent d'elles. És a dir, les experiències 
sensorials poden ser comparades amb altres 
experiències sensorials, però no amb les suposades 
causes d'aquestes experiències sensorials. No podem 
dir res sobre el món físic “com és en si”. 
CAUSALITAT: Aquest escepticisme pot estendre's a 
tota propietat que se supose que té l'objecte “com és 
realment”, incloses les propietats causals. No podem 
tindre manera de saber si les nostres experiències 
copien els objectes mateixos, o si l'objecte CAUSA 
les experiències. Només tenim accés a les nostres 
pròpies sensacions. No hi ha raó per a dir que HI HA 
quelcom més enllà de les nostres experiències 
sensorials i molt menys per a dir que és CAUSA 
d'elles. 
 
 

Però encara anirem un poc més lluny amb Berkeley: 
-No sols no tenim bones raons per a dir que hi ha un món físic exterior a les 
nostres ments. Ara donem el pas següent: NO HI HA EL MÓN. 
-Entenguem-ho bé: no existeix INDEPENDENTMENT de la nostra ment. 



-Resumint, és un idealista: “Tot el que existeix són ments i les seues idees”. 
-Si per “objectes físics” entenem coses que existeixen fora de nosaltres i 
que causen les nostres experiències sensorials, llavors no existeixen. Ni 
podríem saber que existeixen en el cas que existiren. Però si per “objecte 
físic” entenem un grup o complex d'experiències sensorials, llavors 
indubtablement EXISTEIXEN; en efecte, ens adonem d'elles en cada 
moment de vigília de les nostres vides, ja que constantment tenim 
experiències sensorials. 
 
Berkeley ha sigut sovint mal interpretat. Alguns al·leguen que, d'acord amb 
Berkeley, tot és imaginari. Però açò no és afirmat per Berkeley. Segons ell 
hi ha molts tipus (o famílies) d'experiències sensorials. Així, allò que 
anomenem objectes “reals” són un tipus d'experiències sensorials 
completament diferent dels grups d'experiències sensorials que denominem 
“al·lucinacions”, “il·lusions” o “somnis”. 

 Els objectes “reals”: Les nostres experiències visuals d'ells actuen 
com a signes de les tàctils: si em puge al que crec que és una taula 
segons les meues experiències visuals, llavors obtinc un conjunt 
d'experiències tàctils que estan relacionades amb les meues 
experiències visuals de la “taula”. Totes aquestes experiències 
sensorials formen una espècie de “família”, de sèrie ordenada, 
totes elles “van juntes”. Un objecte físic no és ni més ni menys que 
una família d'experiències sensorials. 

 Les al·lucinacions: Quan tenim al·lucinacions, les experiències 
sensorials no són membres de cap família: estan desconnectades o 
“soltes”. (P.e. si ingerisc una substància al·lucinògena puc veure 
rates roses pujant i baixant per la paret comportant-se de 
qualsevol tipus de formes peculiars). Berkeley va posar un èmfasi 
quasi exclusiu en el tacte per a l'existència d'objectes “reals”. 
Així, si tenim experiències visuals de “arbre” i tocarem el “arbre” 
però no tenim experiència tàctil, admetrem sens dubte que el que 
pareixia un arbre era una al·lucinació. Les experiències visuals són 
merament els signes de les experiències tàctils. 

 Les il·lusions: A vegades, les experiències sensorials que tenim 
pertanyen a una família –Per tant no són al·lucinacions- però les 
qualitats d'algunes parts de la família són oposades a les d'altres 
parts; llavors diem que l'objecte “realment té la qualitat A” encara 
que “pareix tindre la qualitat B”. (P.e. Un bastó recte pareix tort 
si ho submergim a mitges en l'aigua). Una vegada més podem 
recórrer a l'experiència tàctil per a “verificar”. A més disposem 



d'un sistema científic coherent que ens permet que ens permet 
explicar aquest tipus de fets. 

 Els somnis: constituïxen una separació més radical de la 
regularitat diària de l'experiència que les altres dos. Com 
distingim els somnis de les experiències de vigília? El distintiu de 
les experiències del somni és que “no encaixen”. No tenen 
l'ordenació i coherència globals que tenen les experiències de la 
vida de vigília. 

 
 
 

Esse est percipi:  
D'acord amb l'idealisme, els objectes físics són famílies d'experiències 
sensorials. Però, òbviament, les experiències no existeixen 
inexperimentades. Els objectes físics, per tant, tampoc existeixen 
inexperimentats.  
 
No pot haver-hi realitat a banda de l'experiència, diu l'idealisme. Aquesta 
última asserció està en conflicte contundent amb les nostres creences del 
sentit comú. Sense percipi, no hi ha esse (Açò és tan frustrant com 
l'exemple del xiquet que intentava  comprovar d'amagat si la llum seguia 
encesa mentres ell tenia els ulls tancats). 
 
Per a l'IDEALISME DÈBIL, inclús si els objectes físics existeixen quan no 
són percebuts, no tenim raó en absolut per a creure que és així; no podríem 
saber-ho encara que ocorreguera, però és lògicament possible que així siga. 
 
Per a l'IDEALISME FORT, no és possible lògicament que existisquen; que 
els objectes físics existisquen no percebuts és una contradicció en els 
termes. AÇÒ ÉS EL QUE AFIRMAVA BERKELEY. Cal assumir plenament la 
premissa: “objectes físics= famílies d'experiències sensorials”. 
 

Causació de les experiències sensorials 
 
No deuen les nostres experiències sensorials tindre una causa?  
Berkeley podia haver-se limitat a dir que la causalitat és una relació entre 
experiències sensorials; el concepte de causa no pot ser utilitzat per a 
connectar  experiències sensorials amb quelcom diferent d'altres 
experiències sensorials. Però no va dir això. 



Com a bon bisbe que era, argumentà que totes les experiències sensorials 
estan causades per un esperit infinit, Déu. És Déu i no els objectes físics, la 
causa de les nostres experiències sensorials. Si són ordenades, és perquè 
Déu ens les subministra així. També podia haver fet el contrari i no existiria 
cap regularitat. Aquests conjunts ordenats d'experiències sensorials els 
col·loca Déu directament en les nostres ments: no necessita com a 
intermediaris els objectes físics del realista. Les lleis de la naturalesa són 
la voluntat de Déu manifestada en la sèrie d'experiències sensorials que 
tenim. 
 

Crítiques a Berkeley 
 
Berkeley ha introduït ara quelcom diferent de les experiències: Déu, com a 
causa d'elles. No obstant això, si només podem conéixer les nostres pròpies 
experiències, com podem saber que hi ha un Déu que les causa? Segons les 
seues pròpies premisses, com podem conéixer quelcom sobre Déu? 
A penes hi ha un lector de Berkeley que, quan Déu és sobtadament introduït 
en l'escena, no senta que açò és un frau. 
 
Deixant de banda a Déu hi ha altres objeccions que podrien fer-se-li? 
 
Quina raó hi hauria per a creure que, no sols Déu, sinó també altres ments 
existeixen? Només hi ha les meues experiències sensorials i existixen com 
continguts de la meua ment. Només hi ha la meua ment i les seues idees. Açò 
és incórrer en SOLIPSISME. 
 
Els pensaments no poden existir sense ments, però açò no prova que les 
taules i els arbres no puguen existir sense ments. 
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