
ONTOLOGIA I EPISTEMOLOGIA: QÚESTIONS PER A PENSAR 
 
1. Com sé que hi ha objectes físics (arbres, pedres, taules...)?  
"Perquè els veig i els toque"  
Consideres aquesta una resposta satisfactòria? Per què? 
 
2. Quina línia de pensament conduiria a algú a la conclusió que una persona 
només pot tindre coneixement directe dels seus propis estats de 
consciència? (Per exemple, no de la taula sinó de certes experiències-de-
taula)? Sospesa la validesa d'aquesta línia de pensament. 
 
3. Hi ha, segons la teua opinió, alguna base per a la distinció entre 
qualitats primàries i secundàries? 
 
4. Enuncia qualssevol dificultats que trobes en la tesi: 
 a) que els objectes físics causen les experiències sensorials 
 b) que les nostres experiències sensorials copien (són com) els              
objectes físics dels quals són experiències? 
 
5. Si mai podem "anar més enllà" de l'experiència sensorial -mai podem 
comparar les experiències sensorials amb quelcom que no siga experiència 
sensorial per a descobrir si se "corresponen"- Com podem preservar la 
distinció entre aparença i realitat en la percepció, entre com apareixen o 
es veuen les coses i com són realment? O no podem saber com són 
realment? 
 
6. Enuncia tan precisament com pugues: 
 a) Com sabem que una certa experiència sensorial és una al·lucinació? 
 b) Com sabem que una certa experiència sensorial és il·lusòria? 
 c) Com sabem si estem somiant (o hem tingut un somni) 
 d) Com sabem que tota la nostra experiència no és un gran somni. 
 
7. Podria replicar amb èxit un idealista les següents qüestions?: 
  

a) Isc de l'habitació mentres crema el foc en la ximenera; mitja hora 
més tard torne i només queden calius. No mostra açò que va existir el foc 
i va continuar cremant mentres jo estava fora? Però si va cremar 
mentres jo estava fora, ha d'haver existit mentrestant. 
 
 b) Et provaré que la taula continua existint encara que no hi haja 
ningú percebent-la. Tots eixirem de l'habitació, però abans de fer-ho 
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deixarem funcionant una cambra de vídeo enfocant la taula. Després 
tornarem i projectarem la gravació en una pantalla. Llavors serem 
testimonis de l'emocionant drama de "la taula que continua existint 
mentres tots ens n'hem anat", que, si no és exactament un gran drama, 
almenys prova que la taula va existir no percebuda. 
 
8. Com podria respondre un idealista al següent?: 
 a) Les experiències sensorials no poden existir per si mateixes. Hem 
de creure en l'existència d'objectes físics, encara que només siga per la 
raó que hem de donar alguna "explicació" del fet que les experiències 
sensorials ocorren en l'orde que ho fan. Per exemple, les experiències de 
taula ocorren perquè realment hi ha una taula que les causa. 
 
9. Si vosté pot introduir Déu per a explicar la successió ordenada de les 
experiències sensorials, jo puc introduir els objectes físics amb molta 
més plausibilitat per a explicar la mateixa cosa. 
 
10. Si "Ésse est percipi" (Ser és ser percebut), ni tan sols existisc quan 
estic dormit. (Nota: dels objectes físics deia Berkeley "Ésse est percipi", 
i de la ment "Ésse est percipere" (Ser és percebre). Quina és la 
implicació d'aquesta distinció respecte a la qüestió present? 
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