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"...eso que a ti te parece bacía de barbero, me 
parece a mi yelmo de Mambrino, y a otro le pare
cerá otra cosa. Y fue para la providencia del sa
bio que es de mi parte hacer que parezca bacía a 
todos lo que real y verdaderamente es yelmo de Mam 
brino..."

El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha
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O ^ l P e r c e b e m o b j e c t e s f í s i c s ?

Quan algú, com ara és el meu cas, vol ocupar-se 

de teoria de la percepció, ha de teñir ben presents una 

serie de coses. La primera i principal és que la teoria 

de la percepció sois té sentic enquadrada dintre de la con 

cepció més general d'una teoria del coneixement: la percep

ció sensorial, es diu, és la manera més directa d'adquirir 

coneixement sobre el món. La segona és que existeix una 

llarga tradició on no sempre s'ha estat d'acord respecte 

d'aquesta darrera afirmació. Una tercera cosa a teñir en 

compte és que 1'escépticisme i el sentit comú no han fet 

mai bona H i g a .  Agó ha fet sovint que els filósofs, guiats, 

com hom pot comprendre fácilment, per una concepció fona- 

mentalista del coneixement, optassen per plantejaments més 

alambinats on 1 1objecte físic ha quedat relegat a un segon 

plánol, al qual s'accedeix sois a través d 'intermediaris 

tais com idees, impressions, o, modernament, 'sense-data 1 

(1). Personalment, em fa la impressió que amb aquest plan

te jament , lluny de véncer 1'escéptic, se li dóna una nova

(1) Empraré sempre 'sense-data" (o " s ense-datum ■' en singu
lar, per considerar a aquest un terme técnic ja molt 
extés i que no sempre equival a "dades deis sentits".
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via d'accés. Aquest tipus de teories és el que Moltke S. 

Gram anomena "substitucionalistes" (Deputarianism) (2) i 

són aqüestes les que, conseqüent amb la dita obsessió, 

vull combatre en el present paper, tot advocant per la re 

cuperació del món físic, lluny de plantejaments fonamenta 

listes deis quals pretenc fugir.

Si recordem, modernament fou Descartes el qui 

inaugura tal manera fonamentalista de procedir. Segons ell 

ens confessa, l'escéptic té futur perqué 1'home del carrer 

adopta creences com a vertaderes molt abans d'haver compro 

vat que hi són lliures d'error. Una d'elles es reflexa en 

la confianza que hi donem a la informació que ens oferei- 

xen els sentits, és a dir, a la p r i m a d a  deis sentits com 

a oferidors de coneixement directe sobre el món. Em puc 

equivocar en el fet que sóc ací assegut davant del foc...? 

Evidentment -sembla dir- em puc equivocar. I com, ben pru- 

dent, Descartes ens aconsella, no convé fiar-se de qui ens 

ha engayat almenys una vegada. ¿Qui és dones el culpable 

de que hom no puga refiar-se de les creences d'aquest ti

pus, l ’escéptic que cautament no ho creu, o 1'home del ca

rree i tota la seua cárrega de sentit comú, excessivament 

confiat i ingenu?

Aquesta manera de veure les coses ha tingut, és

(2) GRAM, Moltke S., Direct Realism. A Study of Perception,
The Hague, Marinus Nijhoff, 1983; passim.
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ciar, molts hereus al llarg de la historia. Hereus que han 

deixat sovinc el món com quelcom inaccessible i s'han que- 

dat amb la mera aparenga com a única cosa coneguda o, al- 

menys, aprehensible; on constitueix el món material poc 

més que un misteri. Atendrem ací sois els darrers d'aquei- 

xos plantejaments. Aquests -comengarem ara a esbossar-los- 

pretenen assegurar-se el fonament indubtable alhora que 

recuperar el món; tasca, com veurem, prou desagraida i de 

difícil consecució, per no dir impossible des d'ara.

La darrera moda en aquest sentit consisteix en 

la necessitat d'establir una serie de proposicions bási- 

ques, absolutament vertaderes i indubtables, a partir de 

les quals, i mitjangant algún tipus d 'inferencia, raona- 

ment, o construcció lógica, edificar tota la resta de l'e- 

difici del coneixement. El coneixement, com a edifici, és 

dones que cal fonamentar. Així, aqueixes proposicions cons 

tituiran la base grácies a la qual hom podrá dir amb tota 

propietat que coneix. Per tant, es tracta d'establir: 1)

uns requisits que aqüestes hauran de complir, i ,2), qui

nes són les proposicions que els acompleixen.
i

Els requisits són, en opinió d'aquests filósofs 

els següents:

1) Les proposicions hauran d'ésser indubtables
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2) Informatives; conseqiientment, hauran d'estar 

proposicions sobre 1'experiéncia. D'altra ma 

ñera no ho serien.

3) Directament verificables, la seua veracitat 

haurá de servir de control de la veritat de 

les altres; la seua verificació s 'efectuará 

de manera immediata, per tant es coneixen di 
rectament, es a dir, no s 'hauran de sotmetre 

a ulteriors contrastacions ni Controls.

4) Finalment, hauran d'ésser incorregibles, ente 

nent per tais, segons una especificació d'Ayer

(3), que els fonaments que disposem per a ac- 

ceptar un enunciat tal poden ser perfectes.

Es coneixen de manera incorregible quan són 

pronunciats per la persona adequada, en les 

circumstáncies adequades i en el moment apro 

p i a t .

Per tant, a diferencia del que Descartes pensava 

i en principi paradoxalment, es pretén un fonament empíric. 

Seguint lens ensenyances del mestre s'ha anac un cop més, 

en contra del mestre. ¿No era, pero, 1'experiencia senso

(3) Cf. AYER, A.J., The Problem of Knovledge, London, Mac- 
millan, 1956; Cap. I. Hi ha versió castellana de Andrés 
R. Raggio: El problema del conocimiento, Buenos Aires,
Eudeba, 1.962.
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rial una font de dubte en l'ensenyanga cartesiana? Si que 

ho era, i també els seus hereus ho han tingut present. Con 

vé dones que recordem llur matisació: aquests requisits 

els acompleixen sois les proposicions sobre 1'experiencia 
immediata o, com acostumen a dir, aquelles proposicions 

que no diuen més que alio que se'ns dóna en 1'experiencia
(4). Alio que se'ns presenta d 1 una manera immediata pot 

ser afirmat per un enunciat amb tota la "certesa", sense 

possibilitat d'error. Tenim, dones, una base; sabem que 

les proposicions de 1'experiencia immediata, emeses per 

qui parla en el moment que té 1'experiencia són absoluta- 

ment incorregibles i ofereixen coneixement "directe". Com 

veiem el "quid" és en alió que anomenem "immediatesa" . I 

en conseqüéncia és privatiu, si s'accepten aquests postu- 

lats, de manteñir 1'existencia de dos tipus o passos en 

1'experienei a , quelcom que és immediat i quelcom que és 

inferit, o comsevulla, a partir d'aqueixa primera presa 

de consciencia. Pero, que correspondrá llavors a 1'expe

riencia immediata? No el que el sentit comú pensa. L 'error 

de l'home del carrer -en opinió d'aquests filósofs- és creu 

re que el món, que els objectes físics, se'ns donen direc-

(4) Vegeu PRICE, H.H., Perception, London, Methuen & Co. 
Ltd., (23 ed.),1950; Cap I, passim.

A Price li agrada també utilitzar l'expressió 
"directament present a la consciencia" (directly pre
sent to consciousness), peí que entén:

"...my consciousness o f  it is not reached by in
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tament a través deis sentits ; quan en realitat sois acce- 

dim a llur coneixement mitjangant les experiéncies senso- 

rials básiques, on no es troba més que l'aparenga, el sol 

fenomen immaterial.

El dictum cartesiá ha renascut: no són els sen

tits els que ens enganyen, sinó el nostre enteniment en 

jutjar sobre alio que els sentits hi ofereixen (5). Mentre. 

no hi ha judici no hi ha error, la mera sensació no pot 

ser errónia. O, com deia Kant respecte de la il.lusió ópti^ 

ca :

"Denn Warheit oder Schein sind nicht im Gegen- 
stande, so fern er angeschaut «rird, sondern im 
Urteile über denselben^:so fern er gedacht vird. 
Man kann also zwar richtig, sagen, dass die 
Sinne nicht irren, aber nicht darum veil sie 
jederzeit richtig urteilen, sondern weil sie 
gar nicht urtheilen. Daher sind Varheit sowohl 
ais Irrthum, mithin auch der Schein ais die 
Verleitung zum lessteren nur im Urtheile, d.i. 
nur in dem Verhaltnisse des Gegenstandes zu 
unsern Verstande, anzutreffen" (6 ).

Preses aqüestes ensenyances, ja no val la queixa 

de l'home del carrer: "Sovint m'he equivocat en comunicar

les meues experiéncies presents;i. Aquesta acusació és a

ference, ñor by any other intellectual process 
(such as abstraction or intuitive induction), 
ñor by any passage from sign to significate" 
fO p . cit., pág. 3)

} Cf. Meditationés de Prima PhJLlosopbi?r. segona meditació. 
) KANT,!., Kritik der reinen Vernunft; A 293, B350
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la que els filósofs que segueixen aquests models de percep 

ció responen amb 1'esmentada distinció. Els errors hi ca

ben quan s'afirma més del que se'ns presenta de manera im

mediata. Com diu Ayer, a fi de donar més informació, ultra 

passem el límit de 1'experiencia i declarem la presencia 

(i per tant 1'existencia) d 1 un objecte material.

Aquesta és la clau del problema; ja que en 1 1 ex-, 

periéncia immediata no apareix l'objecte material, les pro 

posicions sobre aquest darrer són descomponibles en propo

sicions més básiques que tracten sobre un altre tipus d 1en 

titat, en general un sense-datum. En paraules del propi 

Ayer :

"The ground, then, for maintaining that, whi- 
le one is having an experience, one can know 
vith absolute certainty the truth of a state- 
ment which does no more than describe the cha 
racter of the experience in question is that 
there is no room there for anything short of 
knowledge: there is nothing for one to be un- 
certain or mistaken about" (7).

Cal distingir, dones, entre "alió que les coses

són en sí mateixes11 i "com se'ns apareixen les coses".

Afirmant solament agó darrer, es a dir, la nostra propia*
experiencia particular i privada i sense comprómetre'ns 

amb l'existéncia de la cosa material, no podem equivocar

nos. El problema que queda per resoldre és cóm efectuar

(7) The Problem of Knowledge, Middlesex, Penguin Books
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el pas del sense-datum a l'objecte físic; cóm explicar 

aqueix buit entre 1 1u m  i l'altre ha de ser una de les tas 

ques principáis de la filosofia. Pero quelcom hem avangat: 

utilitzant proposicions que afirmen només els sense-data 

presents ais nostres ulls no ens podrem equivocar. Pero, 

que són els sense-data. Cóm podem recuperar els objectes 

físics? Contestar aqüestes preguntes no és una tasca fá

cil; a demostrar-ho van destinats els dos primers capítols. 

Convé, dones, un poc de paciencia.

(73 reimpressió), 1.971; pág. 56.
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0^2^Un_ri v a l d e l ^ o b  j ec t e f  í s icj^elsense-datum

Segons D.W. Hamlyn, Mthe term 'sense-datum' 
vas probably first introduced in philosophy by G.E. Moo-
re" (8); en consqüéncia pot ser convenient de comentar 

amb aquest autor a 1 1 hora d'explicar qué és la teoria deis 

sense-data. I per a fer-ho, res millor que advertir que, 

malgrat el nom, aquesta no és una teoria, sinó moltes. No 

hi ha cap teoria que es puga arrogar per a ella sola aquest 

títol. Hi ha moltes teories deis sense-data, amb preten- 

sions, me bodes i noms ben diferets; fins el punt que sois 

les unifica 1'ús d'aquesta expressió que, per altra banda, 

anomena entitats distintes en cada cas. En aquest apartat 

i el següent pretenc mostrar 1 1espectre d'aquestes teories, 

amb tot l'ampli ámbit de problemes i possibles solucions 

que cadascuna comporta.

Els problemes i la indeterminació del terme ' sen

se-datum1 comencen ja amb el,seu introductor, que sembla

(8) HAMLYN, D.W., Sensation and Perception. A History of 
the Philosophy of Perception, London, Routledge & Ke- 
gan Paul, 1961; pág. 174.

Per tant, no fou introduit per Russell en The Pro- 
blems of Philosophy, com afirma Juan Vázquez en el seu
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que mai es posa d'acord amb ell mateix en quant a l'enti-

tat que aquest terme designava. Les seues definicions no

acaben de ser precises i sempre es presenten mitjangant

exemples. En "A Defence of Common Sense" ens proposa que ens

mirem la má; fent ago distingirem que és un sense-datum.

En general, 1 1explicació, com després la dóna en "The Natu

re of Sensible Appearances" transcorreria de la següent ma

ñera. Quan mirem una má, un A:

"...we are directly aware o f , and easily pick
out or descriminate with no apreciable degree
of indefiniteness, one object and one only of 
which the following five propositions are all 
true, viz., (a) that, if ve raise the question,
we are tempted to suppose it to be identlcal 
with the part of A's surface which we are see- 
ing, (b) that we do not, nevertheless, know 
for certain that it is a part of A's surface 
at all, (c) that it certainly does, in a sense, 
servibly appears to us to have certain simple 
qualities, though, unless it is identical with 
the part of A's surface which we are seeing, 
the sense in which it "sensibly appears" to 
have them is a different (and more fundamental) 
one than that in which this part of A's surfa 
ce sensibly appears to have certain sensible 
qualities, (d) that among all the objects which 
are at the moment in the same sense sensibly 
appearing to have sensible qualities, it is 
only one which we have the slightest tentation 
to identify with the part of A's surface wich 
we are seeing, (e) that, of the kind which we 
should express to ourselves by "That is hard",

llibre Lenguaje, verdad y mundo, Barcelona, Anthropos, 
1986; págs 11-12. Moore l'havia emprat ja en les seues 
conferencies "Some Main Problems of Philosophy", en 
1.910-11, encara que aqüestes no es publicaren fins 
el 1.959; The Problems of Philosophy é s •de 1.912. Ja 
sé que aquesta no és essencial i tal vegada no meres- 
qués aquesta cita; pero volia fer un poc de justicia 
a Moore.
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f,That is red” , "That is a chair", etc., etc., 
every such judgment would undoubtedly be a 
judgment about it -that is to say, every such 
judgment would consist in asserting something 
or other about it, though, of course what it 
is asserted about it would not necessarily be 
that it was red, hard, or a chair, etc., etc., 
ñor even that it was part of the surface of 
a thing which possessed the predicates" (9).

El problema per A Moore, al llarg de la seua obra, 

era decidir-se per quina era la resposta a la pregunta: 

"Quina és la relació entre el sense-datum i la cosa mate

rial?" o, formulada d'altra manera, "Pertany o no el sen

se-datum a la superficie de la cosa material?". Una i al- 

tra vegada es debatia amb aquesta pregunta. Pregunta que 

era de transcendental importancia, ja que:

"...sense-data are the sort of things about 
which judgments as these Pels judicis de per 
cepciól always seem to be made —the sort of 
things which seem to be real or ultímate sub-

(9) "The Nature of Sensible Appearances", Arist. Soc., Sup 
plementary Vol. 6, (1926); pág. 181. Mentre no s 1 indi
que el contrari, els cubratllats serán sempre de 1'au
tor; com que les cites són en negreta, el subratllat 
apareixerá en lletra normal.

La referencia de "A. Defence of- Common Sens’é ?- 'és : '; 
Philosophical Papers, London, G. Alien & Unwin, 1959.

(10) Veja's si no:
-"The Status of Sense-Data" en Philosophical Stu 
dies, London, K.Paul, Trench, Trubner & Co ., Ltd., 
1922

-"Some Judgments of Perception", Ibid.
-" A Defnce of Common Sense" ja citat 
-"The Nature of Sensible Appearances" ja citat 
-"Sense-Data" en Some Main Problems of Philoso
phy, London, George Alien & Unwin,1953 

-"A Reply to My Critics" en Paul A. Schilpp (ed.), 
The Philosophy of G.E. Moore, London, Cambridge 
University Press, 1.942



12

jects of all such judgments" (11)

Malgrat que els judiéis, les proposicions, basa 

des en la percepció eren generalment vertaderes i conegu- 

des com a tais, la seua análisi era una qüestió complica

da. Per tal de mostrar l'auténtic significat d'aquestes 

proposicions, Moore distingeix, almenys , dos sentits de 

"veure" -i en general de "aprhendref1 sensorialment: 1) un 

sentic de veure^ on alió que es veu és un objecte mate

rial. Ara bé, agó no és cert del tot; no veiem l'objecte 

sencer,2), sinó que veiem^ part de la seua superficie. Pe 

ró, amb un poc de reflexió podem descobrir que tampoc agó 

no és exacte; 3) no és ciar que alió que veiem^ siga idén 

tic a part de la superficie de la nostra má (cf. !,A Defen 

ce of Common Sense"). La qüestió és, dones, saber si veu- 

re^ és igual a veure^ o no. Aquest és el pune peí qual 

Moore no pot decidir-se: veiem directament l'objecte o al 

guna altra cosa? Aprehenem directament l'objecte físic o 

sois un sense-datum que no pertany a la seua superficie?

Paul Marhenke expressa perfectament aquesta ana

Concretament en aquesta darrera obra, Moore declara res
pecte a la qüestió de si els sense-data pertanyen o no 
a la superficie de l'objecte material:

"I am strongly inclined to take both of those 
incompatible views. I am completely puzzled 
about the matter and only wish I could see any 
way of settling it" (pág. 659).
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lisi amb tota la seua indeterminació. En la seua opinió:

”... the stages in the analysis of the propo- 
sition "I see an A" can be sketched very rapid
ly- (a) "I see an A" is equivalent to "I see^
this^ and this- is an A".(b) "This^ is an A" 
is equivalent to "this^ is a part of the surfa
ce of A", or alternatively, "The thing vich has 
a surface of which this^ is a part is an A", (c)
"This. is a part of the surface of A" is equiva
lent to "Thi s^ (i.e., the sense-datum) stands 
in a certain relation to this^ (i.e., the surfa 
ce)". If this^ is identical wxth this_» then 
when I perceive A what I am knowing about the 
sense-datum is that it is a part of A" (12).

Si efectivament és així -Marhenke pensa que sí- 

aleshores Moore mantindria una positura que ha passat a 

coneixer's com a "Realisme ingenu", i que és , segons molts 

filósofs, la que postularia el sentit comú. Si, Com soste- 

nen Malcolm i Bouwsma entre altres, l'opinió de Moore és 

més aviat la contraria, llavors seria un substitucionalis 
ta d'algun tipus . No m'interessa ací qui té raó (13). Po- 

dem dir que Moore hagués volgut fer acord amb Marhenke, pe

(12) MARHENKE,P., "Moore1s Analysis of Sense Perception" 
en Schilpp,P.A. (ed.) The Philosophy of 6.E. Moore,
London, Cambridge University Press, (3§ ed.), 1.968,
p p . 253-280; págs. 260-61.

(13) Es poden veure les critiques en un i en altre sentit 
en els articles continguts en Schilpp (e d .) Op. cit., 
dedicats a la percepció. Fonamentalment:
-BOUWSMA,0.K ., "Moore's Theory of Sense-Data", págs. 
201-221

-DUCASSE, C .J .,"Moore's Refutation of Idealism", pp. 
223-251

-MACE, C.A., "On How we Know that Material Things 
Exist", págs 281-298.

-MURPHY,A .E ., "Moore's "Defence of Common Sense", p p . 
239-317
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ró alhora, certs problemes (com per exemple el que exposa 

en "A Defence of Common Sense” ) el fan inclinar-se a no 

creure-ho així. Nogensmenys, el que és interessant és que 

dues positures, fonamentals i enfrontades, s 'han presen- 

tat des de l'inici deis plantejaments contemporanis. Aques 

tes han estat d'aleshores engá, el centre de múltiples dis 

cussions i argumentacions en un i en altre sentit que, en 

conseqüéncia ocuparan bona part del present paper. I ja 

que és així, oferesc el següent esquema -per suposat exces 

sivament simplificat- per a una primera introducció (veja's 

la página següent).

El realisme ingehu es pretén, per part deis fi- 

lósof substitucionalistes, com la concepció de la percep

ció per part del sentit comú, de l'home del carrer. Si és 

així o no, més tard ho discutirem; pero sense dubte és un 

nom desafortunat. De tota manera i en qualsevol cas, pen

se que no es pot rebatejar, com fa Sellars (14) i altres 

autorss com a realisme directe. El realisme directe és 

quelcom més ampli, més elástic, que permet una major fle- 

xibilitat respecte a quin siga l'objecte directament per-

Veja's també: MALCOLM,N., "Direct Perception" en Knowled
ge and Certainty, Ithaca and London, Cornell University 
Press, 1.963; págs. 73-95; i AYER, A.J., "The Terminólo 
gy of Sense-Data" en Philosophical Essays, London, The 
Macmillan Press, 1.954; págs. 66-104.

(14) SELLARS, W., Science, Perception and Reality,London.
Routledge & Kegan Paul, 1.963; Cap. 3.



opció coneixement objecte del coneixement stautus ontológic status de la proposic.

realisme

ingenu

directe coses materials

Existents amb inde
pendencia de la nos 
tra percepció.

Els sense-data per- 
tanyen a la seua 
superficie.

básica

feno-

mena-

lis—

me

directe sense-data

Per a uns, com ara 
Russell, existei- 
xen amb independen 
cia de la nostra 
percepció (com a 
sensibilia. Per a 
Ayer i altres, no 
poden existir sen
se ser percebuts.

básica

'

indirecte coses materials

Són construccions 
lógiques (o postu- 
lacions imaginati— 
ves) fetes a par
tir de sense-data. complexa
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cebut. D'aquesta manera, restringirem el títol de ''rea

lista ingenu" sois per a aquell que defensa que el que 

percebem directament són sense-data pertanyents a la su

perficie de l'objecte material, o emanats de la seua su

perficie (en el cas de 1'olor, gust i so).

Aquesta és la tsi a qué s'enfronten la major 

part deis substitucionalistes. Les seues critiques són 

nombroses, antigües i famoses (15), basades totes en el 

tipus de problemes amb els quals hem dit que Moore entro 

pessava en "A Defence of Common Sense". De totes les ar- 

gumentacions en contra del realisme ingenu - i per tant, 

en la majoria deis casos introductores deis sense-data-, 

la coneguda amb el nom de "Argument de la il.lusió" és la 

més difosa, la més comentada, i la que en certa manera 

agrupa a la majoria d'elles. En conseqüéncia, sota aques

ta etiqueta s'inclouen diferents argumentacions amb fina- 

litats diverses (16). Nogensmenys, o per aixó mateix, la 

seua análisi pot ser la més interessant a 1 1 hora d'enten-

(15) Recordé el lector els Tres diálegs entre Hylas i
Philonus de Berkeley. Hj. ha edició catalana de Jau 
me Casals i traducció de Nuria Roig en Barcelona, 
Laia, 1.983.

(16) Així mateix, les exposicions d 'aquest argument són 
múltiples i diverses, potser, a banda deis seus in_i 
ciadors clássics, les més famoses del darrer segle 
siguen les de Price i Ayer. Ens basarem, dones, fo- 
namentalment en aquests dos autors i intentarem una 
exposició consensuada i única. També será una de 
les més rudimentáries, pero ja n'hi haurá ocasió



17

dre per qué, com, i qué són els sense-data i poder comba 

tre'ls. En altres paraules, l'análisi de l'argument de 

la il.lusió pot ser la millor manera d'entendre el paper 

epistemológic que juguen els sense-data. Aquest és el pro 

pósit del punt següent.

d 'anar pulint-lo quan el sotmetam a crítica. El pro- 
pi Ayer ofereix diverses versions i és, ell mateix, 
un gran crític de l'argument en alguns aspectes.



1. ARGUMENTS EN CONTRA DE LA PERCEPCIO D'OBJECTES FISICS
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l^l_L^argument_de_la_ilJLlusió

Per entendre aquest argument amb tota la seua 

forga discursiva cal teñir ben present que la seua pre- 

tensió és, com a mínim, triple. Triplicitat que podem re 

presentar amb:

1) Combatre el realista ingenu mitjanqant la 

prova de 1 'existencia de sense-data no pertanyents a la 

superficie de cap objecte material. Per tant, sense-data 

i 1.lusoris.

"An illusory sense-datura of sight or touch 
is a sense-datum vhich is such that ve tend 
to take it to be part of the surface of a 
material object, but if ve take it so ve are 
vrong. It is no necessary that ve should ac- 
tually so take it (17).

2) Fer palesa la distinció entre una percepció 

immediata i una percepció mediata, entre "sentir" i per- 

cebre; per tant, entre una part merament passiva despro-
é

veida de tot judici, inferencia o comsevulla, i una part 

mediatitzada per 1 1 enteniment.

"The vast majority -diu Ayer- of the state-

(17) Price, H.H., Perception, pág. 27
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ments which we ordinarily oake assert more 
than is strictly contained in the experien 
ces on which they are based" (18).

3) Evitar 1 ' escepticisme evitant qualsevol pos 

sible font d'error.

"When I see a tomato there is much that I 
can doubt. I can doubt whether is a tomato 
that I am seeing, and not a cleverly pain- 
ted piece of* wax. I can doubt whether the
re is any material thing at all. Perhaps 
what I took for a tomato was really a reflec 
tion; perhaps I am even the victim of some 
hallucination. One thing however I cannot 
doubt: that there exist a red patch of a round 
and somewhat bulgy shape, standing out from 
a background of other colour-patches, and ha- 
ving certain visual depth, and that this who- 
le field is directly present to my conscious- 
ness. Vhat the red patch isv whether a subs- 
tance or state of substance, or an event, 
whether it is physical or neither, are ques- 
tions that we may doubt about. But that some- 
thing is red and round then and there I can
not doubt" (19).

Aquesta triplicitat forma un eixam d'imbrica- 

cions no separables. L'encarregat de portar-la a termini 

és aqueixa entitat, tan nombrada i encara indeterminada, 

anomenada sense-dataum.

El plantejament de 1'argument gira al voltant

(18) AYER,A.J., The Problem of Knowledge, pág. 56
(19) PRICE, H.H., Op. cit., pág. 3
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de certes situacions que es poden donar en la percepció 

o relacionades amb ella i que podem representar amb:

1)'percebre' + 'un objecte altre al que hi ha'. 
Per exemple en el cas en que la tomaca de Price fos efec 

tivament un tros de cera ben pintat i modelat. Potser po 

dria incloure's ací també aquells exemples d'errors vi- 

suals que tenen a veure amb la constitució deis nostres 

ulls tais com la doble visió (o, potser en certa interpre 

tació, les post-imatges o imatges secundaries). Potser, 

fins i tot algú hi inclogués també els casos de reflexió, 

per exemple,una imatge reflectida en un mirall tal vega

da ens enganye en ocasions i pensem que darrere del mi

rall hi ha el que aquest reflecteix, quan no hi ha més 

que el mirall.

2) 'percebre' + 'un objecte amb una propietat 
sensorial rellevant diferent a la que veritablement té'.

a) Un mateix objecte apareix de manera dife

rent a distints observadors i al mateix observador en 

ocasions diverses. És a dir, es produeix una incompati- 

bilitat entre alio que m 1apareix a mi i el que apareix 

ais altres o a mi mateix en un altre moment; incompati- 

bilitat respecte d'una característica rellevant, per 

tant, una contradicció (20)

(20) Veja's ARMSTRONG, D.M., Perception and the Physical 
World, London, Routledge & Kegan Paul,1.961; pág.10 
i ss .
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b) Un mateix objecte ofereix aparences dife- 

rents en canviar l'angle d 1observació o en variar el me 

di i pren característiques que entren en conflicte les 

unes amb les altres. Un plat es veu rodó des de la perpen 

dicular, mentre que apareix elíptic des de cert altre 

angle. Un bastó parcialment submergit en aigua presenta

1'aparenga d'ésser tort, mentre que quan es trau, apa

reix recte.

c) Alguns filósofs hi inclouran també la re- 

flexió perqué produeix un canvi de dreta-esquerra en els 

cossos reflectits.

3) 'veure' + 'un objecte on no n'hi ha cap*.
a) En les a l .lucinacions totals, els sense-da

ta no pertanyen a la superficie de cap objecte. Pense's 

en els efectes de certes drogues, "dellirium tremens", 

etc .

b) Una altra interpretado de la reflexió per- 

metria incloure-la també en aquest grup. Aqueix cas seria 

el d'algú que pensás que la imatge reflectida és on apa

renta, es a dir, a una determinada distancia darrere del 

marc del mirall (21). '

(21) Sembla que el máxim interés 1 'acaparen els sense- 
data visuals. La visió ha comptat sempre amb un 
gran privilegi com a font de coneixement al llarg 
de la tradició filosófica. Price argumenta que els 
sense-data visuals il.lusoris són els més freqüents
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Sobre la base d'aquests fets empírics es cons- 

trueix el següent argument:

1^_PREMISSA

"...even in the case where what we see is 
not the real quality of a material thing, 
it is supposed that we are still seeing so 
mething; and it is convenient to give this

en la nostra experiencia sensorial. Jo no estic tan 
convengut. El que sí que és cert és que la vista, 
possiblement per ser el sentit més desenvolupat o 
més complet en l'home, ha estat sempre el centre d'a 
tenció deis teórics del coneixement. Ara bé, no hem 
d ’oblidar que el que es pretén amb 1'argument és re- 
batre l'opinió del realista ingenu en el sentit que 
els sense-data són part de la superficie de les co
ses materials i aixó solament és acoblable ais sen
se-data visuals i táctils.

De tota manera, súpose que es podrien tro- 
bar casos de sense-data il.lusoris deis altres sen- 
tits per a cada grup deis que hem esmentat a dalt.
Si són o no al mateix nivell els uns i els altres és, 
sens dubte, quelcom que comporta discussió. Tal vol- 
ta es parlaria d 'interpretacions, mitjangant els co- 
neixements anteriors, en els casos esmentats com tam 
bé en els de distinció de sons i sabors. Podria pa- 
réixer que en aquests casos hi ha una especie d ’ela- 
boració intel.lectual -com per exemple passar de sen
tir un "tac,tac,tac-a-tac" a oir un cavall- hi ha un 
salt qualitativament i quantitativament diferent ais 
casos de veure. Pero al meu entendre, tant intervé 
la 'bárrega teórica" del perceptor en uns casos com 
en els altres, i tan poca interpretació elaborada a 
través d'un procés intel.lectual, hi ha en 1'un com 
en els altres, gó és, no gens. Veure, oir, tocar, ol 
dre o gustar alguna cosa, aporta tot un coneixement 
immediat; sense cap tipus d 'interpretació que compor 
te un hiatus temporal. Nogensmenys, la cárrega teór_i 
ca de qui experimenta sensorialment influirá de tal 
en la seua percepció, que alió que veurá., tocará, 
etc., será identificat de manera diferent segons si
guen els seus coneixements previs i el seu mode de 
vida. Pero ja tractarem aquesta qüestió en el quart
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a ñame. And it is for this purpose that phi 
losophers have recourse to the term sense- 
datum" (22 )

Així, si segons el realista ingenu: donat 1'ob

jecte 0 i la superficie de l'objecte 0, a la qual anomena- 

menarem S; S seria un conjunc del qual D seria subconjunt.

I a on S=^totes les parts de la superficie d'O^ i D= ^tots 

els sense-data percebuts en una ocasió espácio-temporalment 

determinada en veure o tocar alguna cosa que prenem per oj . 

De tal manera que si D=|a,b,cld,e,f,g,h,. . aleshores 

A x (x £ D ̂ x £ S) A Vy(yC S A l ( y í  D) ¡ on la variable "y" pot

capítol. (Una interpretació del percebre contra 1'ano 
menada 'concepció heretada' del positivisme lógic és 
presentada per N.R. Hanson en el seu llibre Paterns 
of Discovery. An Inquiry into the Conceptual Founda- 
tions of Science, London, Cambridge University Press, 
1958. Existeix versió castellana de Enrique G 3 Cama
rero: Patrones de descubrimiento. Observación y expli 
cación, Madrid, Alianza Editorial,1.977) .

De tota manera, en l'exposició de 1 1argument 
que ens ofereixen Ayer i Price, es presenten també ca 
sos de sense-data táctils il.lusoris. Ayer s 'aventura 
fins i tot amb el gust: ens diu que el sabor d'una
cosa pot canviar amb la condició del paladar (no res 
nou per altra banda: Cfr. Tres Diálegs de Berkeley).
Els exemples del tacte són més nombrosos : un mateix 
líquid pot aparentar diferent temperatura segons que 
la má estiga freda o calenta; una moneda apareix més 
gran quan es col.loca sobre la llengua que quan és a 
la palma de la má. I per mostrar que també existei- 
xen casos de completa al.lucinació en el tacte ens 
refereix el cas de qui, malgrat haver-li amputat un 
membre, encara hi sent dolor i picor. Price ens par
la de post-imatges táctils, com la que es produeix 
quan, després de treure'ns el capell, ens segueix fent 
la impressió de que encara el duem ficat.

(22) AYER, A.J., The Foundations of Empirical Knowledge,Lon
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ser substituida per qualsevol membre d'S (que no és perce- 

but). Éssent a més a més que " 11 és una implicació neces

sária. Amb aquesta primera premissa es pretén, dones, de

mostrar que la implicació no és necessária:

a) Donat un conjunt 0 i la seua superficie S,

el conjunt D ' f que creiem subconjunt d'S, no és efecciva-

ment tal subconjunt d'S, sinó de P (per exemple; on P és 
el conjunt de les parts de la superficie d 'un altre objec

te, anomenenm-lo T). Aquest és el cas del tros de cera amb 

aparenga de tomaca.

b) Donat un conjunt 0, es compleix que Vx(x C D
Axj( S ) . Com ocorre en els casos de variacions en 1 'aparen

ga de l'objecte; per exemple en la perspectiva o la refrac 

ció. El cas de la reflexió és diferent ja que s'hi compleix 

que / \ x ( x € . D a x ^ S ) .  En definitiva, la primera premissa ne 

ga l'afirmació del realista ingenu que D C S ;  ja que Vx(xCD

x ^ S ) .  Amb la qual cosa s'assumeix implícitament la possi

don, Macmillan & Co . Ltd., 1.940; pág. 4.
á

Aquesta premissa és la principal, en ella desean 
sa la major pretensió de 1'argument, podríem sintetit 
zar-la, utilitzant un esquema de M. Kiteley, de la se- 
güent manera:

1. S percep a com F, o a apareix F a S.
2. Si a apareix F a S, aleshores el que S 

percep és F.
3 . a no és F .

Conclusió: Ha d'haver-hi alguna cosa que S percep
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bilitat que V x ^ x ^  D a x ^  S A x ^  X) , cosa que s'haurá 

de negar en premisses posteriors.

En els casos que segueixen, es tracta de provar 

que no sois en A x ( x C  D *^5x £ S) , " no és una implica

ció necessária, sinó que no hi ha cap tipus d 'implicació:

c) Agrupem ací tant els casos que havíem fixat 

sota la cláusula "relacionats en certa forma amb la consti 

tució deis nostres ulls" (i del nostre tacte), com els 

d 'a l .lucinació completa. Donat F= ^tots els sense-data per 

cebuts en una ocasió determinada espácio-temporalment que 

són del.lusius^, i donat W=^les superficies de tots el ob- 

jectes del món físicj, es compleix que f \ x  ( x £ D A x £  S-^S )

Així, en les premisses 2 i 3: donats a S b S,

resulta, no obstant que a = (entenent-se " = " com a "equi-P P
valencia perceptiva"); amb la qual cosa s'assumeix que si

a G S A b ¿ S  , hauria de complirse a /  b.P

2£_PREMISSA
4:,There is no discernible difference in our 

consciousness when we pass frora sensing a 
normal sense-datum to sensing an abnormal 
one or viceversa. In both cases there is ac 
quaitance with somethimg, and in both cases

i que és F, cosa que en conseqüéncia será distinta 
de a. Cfr. KITELEY,M. "The Argument from Illusion:Ob- 
jects and 0jections",Mind, Vol.81 (1972),p p .101-207; 
pág. 193.
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there is acquaitance with something,and in 
both cases there is also perceptual cons- 
ciousness.(23)

La meua experiencia d'un bastó parcialment sub- 

mergit en 1'aigua és qualitativament idéntica a la que tin 

dria en el cas de percebre un bastó realment tort (menys, 

potser, en la meua creenga que el bastó és efectivament 

tort, i aixó degut a la meua cárrega teórica anterior). 

Pero, més encara, en els casos d 'experiéncies delusives, 

aqüestes no sois son qualitativament indiscernibles de les 

percepcions verídiques, sinó que, a més a més, competeixen 

amb elles quant a la creenga en llur veracitat.

3£_PREMISSA

"...veridical and delusive perceptions may 
form a continous series, both with respect 
to their qualities and with respect to the 
conditions in which they are obtained"(24).

Cosa que implica el pressupost que, de no ser 

distingibles, almenys no podrien ordenar-se en una serie 

continua. Pero, la meua percepció d'un objecte varia amb 

la distancia a qué aquest se situé de forma gradual i sen 

se salts ni canvis qualitatius. Imaginem qualsevol objec-

(23) PRICE, H.H. Op. cit., pág. 32
(24) AYER,A.J., The Foundations of Empirical Knowledge 

(FEK), p a g . 8
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te, per exemple un automóbil; quan l'automóbil, en la seua 

marxa, es trobe prop de mi, el veuré, diguem-ne, en la seua 

forma i color 'reais'. A mesura que s'allunya, comenga a 

veure's pía, i el color que ofereix no és idéntic al que 

tenia de prop. Ara bé, en quin moment de la transíormació 

podem dir que la nostra percepció passa de ser normal a 

ser anormal o il.lusória? Difícilment podríem precisar-ho. 

No hi ha una diferencia discernible en un moment del canvi 

que ens permeta saber quan veiem un sense-datum normal i 

quan aquest esdevé anormal. No podem senyalar un moment 

fins al qual veiem el cotxe 'tal com és" -i per tant conei- 

xem la seua forma i color-, ni a partir de quin altre dei- 

xem de teñir tal coneixement directe.

CONCLUSIO

No sois en els casos de completa a l .lucinació, 

on el sense-datum no pertany a la superficie d 'una cosa ma 

terial, percebem sense-data i no objectes físics; sinó que 

en tots els casos, vertaders i del.lusius, alio que perce

bem directament és sempre un sense-datum (que no pertany, 

doncsv en ningún cas a la cosa material) i no una cosa ma

terial . Així:

"...Naive Realism is certainly false. ¡T. It 
cannot be held that all visual and tactual 
sense-data are parts of the surface of mate» 
rial objects, and considerations of continui- 
ty suggest strongly that none are. Ñor can it
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be held that all instances of perceptual cons 
ciousnes are instances of knowing: and it is 
strongly suggested that none are"(25).

Es ciar que perqué aquest argument tinga forga 

cal assumir alguns postulats previs, algunes premisses sub 

sidiáries que no apareixen de manera explícita en 1 1argu

ment i sense les quals no es pot assolir l ’éxit. En primer 

lloc, sembla que ha d'assumir préviament l'afirmació d ' a- 

115 que vol negar. Per provar que hi ha sense-data que no 

pertanyen a la superficie d'una cosa material, cal accep 

tar préviament l'existéncia de sense-data que sí que hi 

pertanyen. Haurem de coneixer primer les coses i els sen

se-data que pertanyen a la seua superficie . Pero ago, se 

gons Price (26), no és cert; almenys no es cert d'aquesta 

manera. Que necessitem el coneixement de les coses mate- 

rials no obsta perqué neguem que aquest es conseguesca de 

la manera que el realista ingenu prteén. Per assolir-ho, 

caldrá no un sense-datum, sinó un gran nombre d'ells entre 

els quals establirem o descobrirem una série de relacions, 

els ordenarem per mitjá d'aquestes ultimes (que són molt 

més complexes del que el realista ingenu admet), i será 

grácies a aqüestes relacions que decidirem la seua "perti 

nenga” . Pero -en la seua opinió- ni tan sois cal aixo; bas

(25) PRICE,H.H., Op. cit., pág.33
(26) Cfr. PRICE, H.H., O p . cit., págs. 34 i s s .
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ta teñir el concepte d'objecte físic o cosa material, no 

en cal coneixer cap en concret. Si tenim aquest concepte, 

haurem d'acceptar que el realisme ingenu fracassa. Perqué 

dir-li "objecte físic a algún particular és atribuir-li 

certes característiques o propietats. C.D. Broad (27) con 

sidera quatre condicions, en les quals ciencia i sentit 

comú estaran d'acord, per a poder dir que quelcom és un 

objecte físic o cosa material. Són:

1) Existeixen i tenen les propietats que tenen 

amb independencia deis observadors, i poden ser observades 

per nombrosos individus. Aquesta propietat és anomenada 

"múltiple accessibilitat" per Price. Es a dir, la materia 

és pública i neutral respecte deis observadors.

2)També són neutrals respecte deis diversos sen 

bits d'un mateix observador.

3) Tenen una durada en el temps, durant la qual 

canvien molt p o c , tant si són observats com si no ho són. 

Els objectes físics actúen i es relacionen de manera com- 

pletament independent de la nostra presencia.

4) Ocupen un lloc en l'espai i tenen una forma

(27) Cfr. BROAD,C.D., Scientific Thought, London, Routled- 
ge & Kegan Paul, 1.923. Versió castellana de R.L. Pé
rez i C.L. Landa, El pensamiento científico, Madrid, 
Tecnos, 1.963; págs. 169 i ss.
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i un volum més o menys permanents. I quan aquests canvien, 

ho fan amb independencia de la nostra observació. A aques

ta característica Price 1'anomena Vunitat?espacial".

Així , si el realisme ingenu fos vertader, es do- 

naria -en opinió del substitucionalista, és ciar- que:

Tenim l'objecte O i la seua superficie S. S se

ria formada per totes les seues parts; de manera que 

S=(p,q»r,s,t,u,...j.Essent D el conjunt de sense-data que 

podem teñir en percebre un objecte O des de diferents punts 

d'observació i per individus diferents. Si, com sostingué- 

rem més amunt, d C s , resultaria que ninguna cosa material 

tindria cap d'aqüestes característiques que hem enumerat, 

ja que si:

D '=[sense-data d'un objecte des d'una posició

D ''=Jsense-data del mateix objecte des d'una po

sició (X2 ’y2 )1
D ' ' ' =<sense-data del mateix objecte des d'una

Dm del mateix objecte des d'una p o -

Es compliria que:
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Si a=un sense-datum determinat rodó; i 

si b=un sense-datum determinat no rodó 

(per exemple quadrat, o en forma d'elipse, com el cas 

del plat vist des d'angles difernts).

Aleshores V V. ( ( a£ D'ftaC S) A ( b £D' a b £ S ) . Essent a més a D
a més que D ' C D fD " C D f D " ,C D ,  D ^ C D ,  i D C S ,  i com que

segons el realista ingenu tot sense-datum pertany a la su

perficie d'un objecte, resultarla que:

Si P és el predicat "ésser rodó", tenim llavors

que P a *lP. , pero (a A b ) ¿ S ,  éssent que P — ¥P. , aleshores a d a d

V ^ í f a  A b ) £ S ) * « t ( ( a A b ) ^ S ) ) )  . Amb la qual cosa tenim que,

o bé 1) V ((a€s)A'l(a£s); o bé 2) V ( ( b £  S ) Al( b £  S ) ) . a o

Per tant, arribem a una contradicció. Ara bé, 

ens fa l'efecte que hem ucilitzat la lógica a la nostra 

conveniencia; ham donat per acceptat una serie de coses 

-sense les quals no se segueix la conclusió- que tal vol- 

ta no tots serien dispostos a acceptar. Jo mateix no aacep 

te la conclusió a qué arriba aquest argument per uan serie 

de raons que exposaré al tercer capítol -especialment al 

punt 3.1. Abans de re,pero, vull examinar una serie de qües 

tions prévies, relacionades amb aquest argument i amb la 

seua validesa, i que han estat plantejades ja per algún 

deis matixos defensors. M'interessa en concret una matisa- 

ció d'Ayer; comentaré amb aquesta i, si de cas, després 

atendré uns altres plantejaments .
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En opinió d'Ayer, 1'argument de la il.lusió sois 

és concloent si la pregunta 'Quins són els objectes que 

percebem directament? ' és pren com una qüestió de llenguat 

ge i no de fet (28). Si es pren com una qüestió de fet no 

és concloent perqué depén de l'acceptació d'una serie d ' ar 

guments subsidiaris que no són -en la seua opinió- suscep

tibles de ser provats empíricament; ni tampoc no són neces 

saris, és a dir, la seua negació no és autocontradictoria. 

Hi són necessaris, dones, en la seua opinió, alguns supó- 

sits subsidiaris per a l'éxit de l'argument. Comencem pels 

dos primers.

Ayer creu que la major forqa de l'argument rau 

en el fet que les premisses 2 i 3 assumeixen, impliícita- 

ment i maquiavélicament, la impossibi1 itat de la seua ne

gació. És a dir, formulades íntegrament, aqüestes premis

ses adoptarien la forma següent:

2£_PREMISSA

Si dues percepcions corresponen a dos tipus di

ferents d'objecte, aleshores aqüestes han de ser qualita- 

tivament distingibles. No és el cas que siguen qualitativa 

ment distingibles; aleshores les dues percepcions ho han

(28) AYER, A.J., FEK, págs 11-19. Aquí és on Ayer se sepa 
ra de Price. Per al primer, l'única cosa que prova 
és que és lingüísticament inconvenient dir que perce 
bem directament objectes físics.
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de ser d'un mateix tipus d'objecte.

3£_PREMISSA

Si les percepcions verídiques i delusives fos- 

sen percepcions d'objectes de diferents tipus, serien qua 

litativament diferents, i per tant no podrien formar una 

serie continua respecte de llurs qualitats sensibles i res 

pecte de les condicions en les quals s 1obtenen. Es el cas 

que formen una serie continua, aleshores no són de dife

rent tipus.

L 'una i l'altra són, llavors, valides si accep- 

tem la primera part de la premissa. I són aqüestes prime- 

res parts les que es poden negar sense contradicció i les 

que manquen de prova empírica que les falseje o verifique. 

(He de dir aquí entre paréntesi, perqué no vull desviar

me per ara del plantejament d'Ayer, que aquest s'oblida 

d 'esmentar altres coses que es poden no acceptar i tal vol 

ta sobre bases empíriques, com ara que les percepcions ve

rídiques i delusives siguen efectivament indistingibles 

qualitativament i moltres altres; pero ja n'hi haurá oca- 

sió. Hem de notar també Ayer no ha fet cap comentari res

pecte de la primera premissa que és on rau bona part del 

la possiblé encert o desencert de l'argument).

Per a Ayer, a més a més, la tesi que les coses
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materials són causalment independents de la percepció, si 

és un qüestió empírica, és una hipótesi, la prótasi de la 

qual no es pot complir i agó no és prou per a la validesa 

de l'argument. Pero tampoc -segons ell- és una necessitat 

lógica. Imaginem -ens proposa- que existeix algú amb una 

concepció tal del món que prefereix, malgrat tot, mantenir 

que les formes i els colors canvien juntament junt amb la 

nostra posició d 'observadors. Admitent agó, argumenta de 

la següent manera: D'aquest individu imaginari pot mante- 

nir-se, llavors,

"Where we say that two observers are seeing the 
same material thing, he prefers to say that they 
are seeing different things which have, however, 
some structural properties in common"(29).

0, pot creure també, que si en les nostres percepcions d'un 

mateix objecte, aquest apareix amb un color o forma dis- 

tints -nosaltres diríem que a causa de les condicions d ' ob 

servació- és perqué ha variat, efectivament, la seua forma 

o el seu color. Si nosaltres mantenim que les formes i els 

colors no varien, ell prefereix creure que obedeixen a un 

procés cíclic de canvi. Així, Ayer conclou, que no es trac 

ta d'elegir entre dues hipótesis explicatives quina n'és 

la vertadera, sinó d'una elecció entre llenguatges dife

rents. El problema resideix en el fet que ambdós usen un

(29) AYER, A.J., FEK, pág. 18.
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mateix tipus de paraules (encara que el nostre adversari 

en dona un significat diferent), raó per la qual sembla 

que és una qüestió de fet.

Es certa, pero, aquesta argumentació d ’Ayer? Es 

pot manteñir que les coses són causalment dependents de 

la percepció sense incórrer en contradicció? Pense que no. 

Si acceptem aqueixa tesi, neguem el concepte de cosa mate 

rial, i no simplement acceptem una cosa material amb pro

pietats distintes. Si acceptem que la cosa material és cau 

salment dependent de la percepció, aleshores no compleix 

cap d'aquelles quatre característiques que, amb Broad, 

déiem que la determinaven; en lloc d'aixó tindríem que:

1) No és pública: cada individu veuria coses ma-

terials diferents, cadascuna inaccessible ais altres. Per 

tant caldria postular espais privats on situar-les. Es con 

tradictori col.locar les coses materials dintre d'espais 

privats. L'espai que seria privat és, com diu Russell, la 

perspectiva des de la qual es veu la cosa material (30), 

pero no l'espai on es veu la cosa material mateixa; en 

l'espai privat cap un "sensible", pero no la cosa material, 

de la qual, segons Russell, el sensible és sois un membre.

(30) RUSSELL, B. "The Relation of Sense-Data co Physics" 
en Mysticism and Logic and Other Essays, New York, 
Longmans, Green & Co., 1.918.
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altra propietat essencial de les coses materials; haurem 

de negar llur neutralitat respecte deis diferents sentits 

d'un mateix observador. Pero no sois aixo; si dues percep 

cions distintes d'un suposat mateix objecte impliquen en 

realitat l'existéncia d'objectes distints, haurem de dir 

que hi ha dos bastons distints, un deis quals no és acces 

sible a la meua vista i l'altre no ho és al meu tacte; i 

aixo implicaria també que hi ha espais privats, un per a 

cada sentit, on s 'amaguen una altra vegada objectes físics, 

contradictóriament. I amb tot, l'única cosa que s'aconse- 

gueix amb aixo és multiplicar les il.lusions, quan la fina 

lifcafc de postular tant particulars coses materials era evi 

tar la possibilitat de les il.lusions.

3) No tenen una durada en el temps, sino que can 

vien i desapareixen constantment, dues percepcions suposen 

dos objectes físics diferents. Una al.lucinació (Ayer diu 

un miratge, pero no és un bon exemple, com després es veu 

rá) és real, sois que dura molt poc ; és inaccessible ais 

altres sentits i ais altres observadors. Com ocupa, alesho 

res, un lloc en l'espai? En quin espai? No en un espai fí

sic.

4) No ocupen un lloc en l'espai físic ni tenen 

una forma i un volum més o menys permanents.
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Per tant, si el suposat adversari d'Ayer li ne- 

ga a la cosa material totes les característiques que la 

determinen, com hem vist que és el cas, aleshores el que 

fa és negar 1 'existencia de les coses materials. Altrament 

el que afirma és una contradicció, que podem reproduir 

-utilitzant una expressió de Broad- com !la Materia no és 

Materia". Pero si acceptem el concepte de cosa material, 

aleshores és contradictori acceptar que puguen ser causal- 

ment dependents de la percepció (31). En conseqüéncia, no 

es tracta, com manté Ayer, a triar entre un llenguatge de 

sense-data i un llenguatge de cosa material. El concepte 

de cosa material és, com diu Wittgenstein, un concepte lo

(31) El mateix Ayer sembla acceptar agó posteriorment en 
The Problem of Knowledge, quan diu -criticant a Ber 
keley: "But if we consider what is ordinarily meant
by a physical object of this kind, I think that we 
must admit that the class comprises only such things 
as are accessible, at least in theory, to more than 
one sense and to more than one observer' (pág. 85). 
Així, reformula el seu argument, pero acaba per man- 
tenir una altra vegada que l'argument de la il.lu- 
sió sois fa una recomanació lingüística. En realitat, 
el que Ayer fa ací, no és negar aquelles propietats 
de la cosa material, sinó al contrari, postular que 
moltes d'aqueixes propietats són comuns amb els sen
se-data i que per tant tampoc val dir que es tracta 
d'una qüestió de fet. En realitat, diu, és tan pú- 
blic i s'escolta de la mateixa manera un "tic-tac" 
que un rellotge. Encara que aquesta recomanació és 
imposta en certa manera pels fets (Cfr. Op. cit., 
págs., 85-87). Altres consideracions (que es mostra
ran en el punt següent) faran que, si acceptem els 
seus pressupostos, tinga finalment raó; pero, insis- 
tesc, sois si acceptem molts deis pressupostos. I a 
la fi, l'argument que ofereix és completament dis- 
t int.
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gic (32). En tot cas es tractaria a triar entre dir-li "co 

sa material" al sense-datum o continuar dient-li sense-da

tum. Quant acceptem, pero, el concepte de cosa material, 

aquella primera qüestió de si percebem directament coses 

materials o no és una qüestió de fet, i si no ho és, no 

és a causa de les raons que Ayer en dóna. (En definitiva 

el que vull mostrar és que l ’argument de la il.lusió no 

és concloent tant si aqueixa és una qüestió de fet com si 

ho és de llenguatge. Pero aixo será en un altre lloc).

Per altra banda, si efectivament es tractás d ’u- 

na qüestió de llenguatge, aleshores postular un llenguatge 

de sense-data seria absurd, ja que els problemes que han 

fet necessária -supostament, és ciar- la seua introducció 

se solucionen igualment amb el llenguatge de les coses ma 

terials causalment dependents de la percepció; o trivial, 

ja que es tractaria d'una elecció arbitraria o estética 

entre un o un altre llenguatge, segons preferéncies perso 

nals. Segons Ayer, pero, hi ha un motiu més serios per ele 

gir un llenguatge de sense-data front al de coses materi

als del seu adversari,ja que encara qüe admetem que aquest 

darrer "is self-consistent, we may stillcritize it on the 

ground that it is cumbersome and inconvenient. And we may

(32) WITTGENSTEIN, L., Ueber Gewissheit / On certainty,
Basil Blackwell, 1.936; #36.



39

argüe in support of some other terminology, such as the 
terminology of sense-data, thast it involves a less radi
cal departure from normal usage"(33).

En el capítol 3 m 1encarregaré de demostrar que 

el llenguatge de sense-data és més inconvenient i molest 

que el de coses materials. De totes maneres, el que seria 

inconvenient i molest seria el llenguatge del seu imaginat 

adversari, no el de coses materials habitual, segons el 

que ell prova. Pero el problema, he d 'incidir-hi, és que 

la qüestió no és, de tota menra, tan innocua com Ayer pre 

tén. Ell mateix cau, en la práctica, en la seua crítica, 

i, com Price, tracta l'opció com una qüestió de fet (tam

bé apareixerá agó clarament en el capítol 3). Pitcher coin 

cideix en aquesta crítica quan diu:

"But suppose Ayer vere right. Then I would con 
tent, although I will no try here to justify 
the contention, that it is boyh unnecessary 
and dangerous to introduce this tecchnical ter
minology (the *sense-datum' terminology):un
necessary, because it is admitted that, for 
the purpose of discusing perception philoso- 
phically, we can already describe in ordinary 
language all the perceptual facts we need to 
be able to describe; and dangerous because des 
pite the alleged metaphysical and epistemologi 
cal neutrality of the sense-datum language, 
the introduction of the noun 'sense-datum' ine

(33) AYER, A.J., FEK, págs. 18-19.
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vitably seduces the philosopher into thinking 
that the term refers to a spacial kind of ob- 
ject of direct avaraness -into thinking of 
sense-data, thet is, in accordance with the 
conception of them that I shall presently be 
attacking. That Ayer himself fell into this 
trap, and indeed into the even worse one of 
thinking that only sense-data really exist 
(as far as 'material world' goes at least), 
is persuasively argued by J.L. Austin in Sen- 
se and Sensibilia".(34)

També nosaltres ens haurem de referir sovint a 

Austin, car és un deis més lúcids atacants de la teoria 

deis sense-data, i que, d'altra banda, no cau en el radica 

lisme parcial de molts realistes. Pero abans de tot aixo 

he d ’adevertir que hi ha moltes altres maneres d'enfrontar 

el problema. N'és una la que ofereixen Fred Dretske o Frank 

Jackson entre d'alcres (35). Aquests autors distingeixen 

entre l'objecte que origina la percepció (entitat pública) 

i l ’objecte percebut o 1percepte' (entitat privada). (Al- 

menys fan agó en algunes de les seues obres, més tard ja 

especificarem més). Així, mentre que el primer acompliria

(34) PITGER, G., A Theory of Perception, Princeton, Prince 
ton University Press, 1971; págs. 12-13.

(35) Vegeu:
-DRETSKE, F., "The Role of Percept in Visual 
Cognition" en SAVAGE, C.W. (ed.), Perception 
and Cognition: Issues in the Foundations of 
Psychology, V o l . IX de Minessota Studies in 
the Philosophy of Science, editat per FEIGL,
H. i MAXWELL, G., Minneapolis, Üniversity of 
Minessota Press, 1.978.

-JACKSON, F., Perception: A Representative Theo 
r y , Cambridge, Cambridge University Press,1977. 

-FIRTH, R., "Sense-data and the Percept Theory", 
en SWARTZ, R.J.(ed.), Perceiving, Sensing and 
Knowing, London, University of California Pres,
I.965, págs. 204-270.
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les característiques propies de les coses materials, 1 ' al̂  

tre tindria sois les que apareixen, les que són captades, 

tal i com són captades, i, en definitiva, no depén de mane 

ra unívoca de la presencia de l'objecte. La presencia de 

l'objecte no és condició necessária per a la presencia del 

percepte, pero no pot haver-hi percepció de l'objecte sen- 

se la participació del percepte; toata percepció d'un ob

jecte implica un percepte, pero poden formar-se perceptes 

sense la col . labor a d o  de cap objecte físic (36).

L 'avantatge del percepte rau en el fet que, afir 

mant la seua presencia únicament, ens evitem tots els pro- 

blemes que havien surgit en la formulació de l'argument 

de la il.lusió respecte deis seus arguments subsidiaris 

deis que depenia el seu éxit. El problema es trasllada ara, 

no obstant, a la decisió de si el percepte és d'un objecte 

o no ho és. La veritat és que percepte i sense-data són 

entitats molts similars (almenys en certs autors), i, com 

aquells, els sense-data están sotmesos a nombrosos proble- 

mes concernents a la seua naturalesa ontológica i epistemo 

lógica, així com a la seua relació amb les coses físiques, 

com després veurem.

(36) Cfr.: JACKSON, F .,O p . cit., pág. 21 i ss., i DRETSKE, 
loe. cit., págs. 109 i ss.
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Fins aquí hem atés al plantejament de 1'argument 

de la il.lusió cora a unitat i hem reproduit totes les 

seues indeterminacions i falses equiparacions. En altre 

lloc intentarem extraure-les una a una. Aquí n'atendrem 

sois a una, tal volta la més flagrant; la que es fa entre 

il.lusió i delusió. Es fent aquesta equiparació que 1'argu 

ment és tant convincent. Pero és hora que el demmascarem.

En realitat 1'argument de la il.lusió és en bona part 1'ar . 

gument de la delusió; i en la mida que depenga d'aquest úl 

tim és, sostinc, fácilment refutable. Separem, dones, 

aquests dos conceptes i, com han fet alguns filósofs, in- 

troduim un argument de la delusió (o de 1'al . lucinació, 

que és el nom més habitual).
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1.2 L 'argument de 1'a l .lucinació

Convindrá que comencem fent una distinció cla

ra entre alió que és il.lusió i alió que és a l .lucinació. 

Segons Austin:

"The most important differences here are that 
the term 'an illusion' (in a perceptual context) 
does not suggest that something totally unreal 
is conjured up T» • whereas the term 'delusion' 
does something totally unreal, not really there 
at all P. . For this reason delusions are a much 
more serious matter -something is really wrong, 
and what's more, wrong with person who has them
(37) .

Usant la nostra distinció anterior, podríem dir 

que mentre que les il.lusions pertanyen a algún d'aquells 

dos grups:

1) percebre + ' un objecte altre al que hi ha*

2)percebre+ 'un objecte amb una propietat perceptiva relle- 

vant diferent a la que veritablement t é 1

les delusions serien aquelles on es dona:

3) 'percebre' (creure que és percep) + ' un objecte on no 

n 'hi ha c a p '

,37) AUSTIN, J.L. Sense and Sensibilia, Oxford, Oxfrod Un_L 
versity Press, 1962; págs. 23-24.
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Com el mateix Ayer reconeix en The Problem of 

Knowledge (38), la conclusió de 1 'argument de la il.lusió 

depén en bona part d 1 ' al .lucinació, pero 1 1 a l .lucinació 

és delusió, no mera il.lusió. No sé fins a quin punt la 

majoria de les il.lusions que posen com a exemple els de- 

fensors de 1'argument de la il.lusió són tais (i.e., no 

sé fins a quin punt poden enganyar ningú), pero el que sí 

que és cert és que hi ha una gren diferencia entre elles 

i les delusions i que en tent que en prenga forga, d ’aques 

tes darreres, 1 1argument és refutable com ara demostraré.

L'argument de 1 1 a l .lucinació es podria represen 

tar de la següent manera:

1) En els casos d 'a l .lucinació, la persona que 

la peteix té una experiencia ("perceptiva") 

qualitativament indistingible de les seues 

experiéncies verídiques.

2) Pero alió que percep aleshores no és una cosa 

material, sinó quelcom de diferent: un sense- 

datum o un conjunt de sense-data.

3) Com que no hi ha manera de distingir qualita

tivament uns casos (verídics) deis altres (de 

lusius), será (almenys 1ingüísticament) conve

(38) Págs. 89 i ss .
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nient dir que en uns i altres el que es per 

cep directament és un sense-datum o un con- 

junt de sense-data.

Conclusió: Tant en les experiéncies a l .lucinatóri es com 

en les no-al.lucinatóries, alió que es per- 

cep directament és sempre un sense-datum o 

un conjunt de sense-data (39).

Aquest argument és fins a cert punt fácil de re

futar, en la mesura en qué es basa en una confusió entre 

la "percepció" de l'objecte i "1'objecte percebut". Es a 

dir, segons aquesta versió de 1'argument, el que es percep 

no és en cada cas un objecte, sinó la percepció d'un objec 

te. M'explique. Es tracta, pense, d'una confusió que, per 

la particular idiosincrasia del llenguatge. de la percepció, 

es fa molt sovint. Si hi ha un objecte que jo percep, ales 

hores jo tinc una "percepció de l'objecte", una especie 

d 'interiorització d'aqueix objecte que he aconseguit mit- 

janqant l'acte d 'adonar-me de la seua presencia. Així,

(39) Aquesta és una versió de 1'argument que intenta reco- 
llir els plantejaments més clássics. De totes maneres, 
potser es trobe més a prop de la línia armstrongniana 
que d'altres. Després entrarem més a fons en aqüestes 
qüestions. Convide ara el lector que veja:

-ARMSTRONG, D.M., Perception and the Physical 
World, págs. 21 i ss. (Encara que aquí Arms- 
trong 1'anomena 1'argument de lá il.lusió,es 
refereix únicament a 1'a l .lucinació).

-PITCHER, G. Op. cit., pág. 14 
-CORNMAN, S.W., Perception, Common Sense and 
Science, London, Yale University Press, 1.975; 
págs. 43-45.
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quan tal objecte no existeix, i jo tinc el sentiment d 'ha 

ver realitzat tal acte, del que m'adone, del que sóc cons 

cient, d'alló que m'apercep i, en aquest sentit, percebesc, 

és la meua percepció o suposada percepció de tal objecte, 

per ella sola. Qui pensa així, i quasi tots els defensors 

deis sense-data ho fan, cometen un error categorial, que 

vindria a ser explicat amb 1 1 argumentado que a continua

d o  s 'exp1 i c i t a :

1. Percebre és, en certa manera, captar un ob

jecte.

2. Aqueix objecte passa a formar part de la meua 

consciencia..

3. L'objecte que p a s s a a  formar part de la meua 

consciencia no pot ser el mateix objecte ex

tern que ha causat la meua percepció.

4. La percepció d'un objecte extern es consti- 

tueix, ella mateixa, en un objecte d 'un ti- 

pus diferent.

5. Aqueix objecte és alió que podem anomenar una 

experiencia, un percepte, o una percepció.

6. Quan tenim una percepció ens n'adonem direc

tament d'ella i és ella la que es constitueix 

-o s 'ha de constituir- en acusatiu de l'ora-

c i ó ''jo percep ..." .

7. L'acusatiu o objecte directe que completa 

queixa oració no pot ser, aleshores, més que
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una descripció definida o un nom, no de l'ob

jecte extern i públic, sinó d'aqueix acte (40) 

privat inaccessible a la resta, que jo realit 

ze en la intimitat de la meua ment.

8. "Jo percebesc la meua percepció" seria la for 

ma que més correctament expressaria agó.

9. Sois després podré adonar-me de si la percep

ció que jo percep és produlda o no per un ob 

jecte extern, o, d'altra manera, si es corres 

pon o no a l'existéncia d'un objecte físic da 

vant deis meus ulls.

10. Ara b é , fer agó darrer no és fácil en absolut. 

Si la meua experiencia (el meu percepte, o la 

meua percepció) ha estat causada per un objec 

te extern o no és quelcom que no sempre (o no 

mai) és esbrinable.

D'aquesta manera, 1 1 error categorial es conver- 

teix més aviat en un salt des del punt 1) al punt 8) d'a

questa argumentació. Aixó és, fa un salt que consisteix 

a passar de pensar que percebem cotxes, cases i arbres, 

que es tenen percepcions de cotxes, cases i arbres, a pen

sar que percebem percepcions (o sensacions) de cotxes, ca-

(40) Es ciar que per a qui comet tal fal.lacia, aquest ac
te no és considerat com a tal, sinó com a objecte.
L ' error categorial rau precisament en aquesta confusió.
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ses i arbres. El que ocorre és que com a aqüestes darreres 

se les anomena perceptes, experiéncies i, fins i tot, sen

se-data, la fal.lacia és menys evident. Pero les percep

cions (o les sensacions) es tenen, no es perceben. Es te

ñen percepcions de cotxes, pero es perceben cotxes, no per 

ceptes de cotxe o en forma de cotxe (41). Després (capítol

3) entrarem més a fons aquesta qüestió i es concretará més 

1'error lógic o lingüístic que se soterra en aquest argu

ment; perqué ara hi tenim pendents altres critiques que 

poden desmuntar 1'argument de 1'a l .lucinació sense abatre 

alhora la teoria deis sense-data, encara que estarem sem- 

pre íntimament relacionades amb aquesta que acabem d'ex- 

posar sense altres detalls. De tota manera, no és conve- 

nient, i, com diu J.L. Blasco, aquest és un error molt fre 

qiient en aquest país, rebutjar una teoria abans d'haver- 

la estudiada: "estar de vuelta sin haber ido" (42). Així,

pix que es pot haver anat abans de tornar, intentaré pri

mer i aquí desfer-me d 1 un argument en pro deis sense-data, 

sense desfer amb ell la teoria deis sense-data mateixa.

Molts autors han basat els seus atacs en alió 

que Gram anomena 1 1argumentació de la no diferencia in-

(41) Gilbert Ryle ofereix també una crítica en aquest ma- 
teix sentit molt més desenvolupada en el seu llibre 
The Concept of Nind, London, Hutchinson , 1. 943. . Ve- 
geu especialment el Cap. VII.

(42) BLASCO,J.L, Significado y experiencia, Barcelona, 
Edicions 62, 1.984; pág. 6.
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trínseca (o qualitativa, que abrevia amb NDI) entre els 

sense-data verídics i delusius (43). Per a aquests autors 

1'argument fallaría quan, com és el cas, es mostré que tal 

diferencia existeix. Pero, encara que després tornarem so 

bre aquesta mateixa qüestió, per veure si efectivament 

existeix alguna diferencia qualitativa que els diferencie 

empíricament, no usaré ara aquesta arma, almenys no a ni- 

vells empírics, reservant-la, si de cas, per si n'hagues 

després necessitat . En canvi, atendré a una diferencia 

que és més a la base, relacionada amb aquell error catego 

rial que hem esbossat abans; en definitiva, una qüestió 

més de fons, més previa.

La solvencia d'aquest argument es fonamenta en 

una pressumpció que passa inadvertida en un examen no ex- 

cessivament analític, i així ha assolit la seua populari- 

tat durant anys (o segles). Aquest supósit és el que es 

reflecteix a la primera premissa:

Les percepcions delusives són qualitativament 

indistingibles de les verídiques.

Aquesta afirmació té sentit , dintre de l'óptica 

deis sense-data, quan s'entén (com ja hem vist en 1'expo-

(43) Per exemple: Gram, Pitcher, o Cornman.
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sició de 1'argument de la il.lusió) tal com implícitament 

ho han fet els seus defensors, es a dir, com equivalent 

de :

El sense-data delusius són qualitativament indis
tingibles deis sense-data verídics.

Vull dir que acceptar que les percepcions delusives són 

qualitativament indistingibles (QI) de les percepcions ve 

rídiques, implica assumir que els sense-data delusius són 

QI respecte deis verídics. Pero sois podem acceptar, o 

postular, l'existéncia deis sense-data (delusius o verí

dics si acceptem préviament que les experiéncies delusi

ves són QI respecte de les verídiques, per a la qual cosa 

necessitem préviament l'existéncia de sense-data. Per tant, 

es produeix un cercle vicios. Per qué agó? Per una senzi- 

11a raó. Sense postular l'existéncia de sense-data, no té 

sentit l'afirmació que unes i altres experiéncies són QI 

(perqué ambdues no són experiéncies perceptives, una no 

ho és com ara veurem). Per al sentit comú, i per tant per 

al llenguatge comú, l'expressió "A percep B" sois té sen

tit quan B existeix (44). Quan B no existeix, no té sen-

(44) Bó, és cert que en algunes ocasions el llenguatge or- 
dinari utilitza els verbs de percepció quan l ’objecte 
no existeix, és a dir, en els casos de delusió. Com 
diu George Dicker, "A man who is having visual hallu- 
cination of pink rats, for example, can be said to 
'see pink rats' in some legitímate and non-technical
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tit dir que A el percep. Pero, com sembla, i moltes vega- 

des A creu sincerament, que el percep, té 1'experiéncia 

d * un B; caldrá postular alguna entitat, "C", que A perce- 

besca efectivament. B i C són de naturalesa diferent. Per 

qué B no existeix, C haurá de ser una entitat privada, ja 

que és ciar que els altres no la perceben. Ara bé, A pot 

no saber que B no existeix i prendre a C per B. Com que

sense of 'see*" (Perceptual Knowledge, Dordrecht, D. 
Reidel, 1.980; pág. 69). Pero aquests usos es fan din 
tre d'un context on els oients saben perfectament que 
l'individu en qüestió no percebia realment. De fet qui 
pateix 1 1 a l .lucinació, una volta ha descobert 1 1 error 
ja no empra 'veure1 (a no ser amb matisacions que mos- 
tren el seu ús parasitari) o qualsevol altre verb de 
percepció de la mateixa manera, i normalment utilit- 
za 1 1expressió 'm'havia paregut veure', o alguna ex- 
plicació previa que indique que la seua suposada per 
cepció no era verídica (no era tal).

Dicker continua dient que "Indeed in this 
sense of 'see' it would be false to say that the man 
sees nothing at all: this would imply that this visual 
field is empty or blank, whereas in fact it contains 
pink rats" (Ibid.). Pero aquesta és la confusió que 
permet la forga de l'argument de 1'a l .lucinació, i per 
derivació també del de la il.lusió; al meu entendre, 
un cop més es confon 1'experiencia privada que en 
aquests casos és pseudo-perceptiva amb l'auténtica 
percepció. No és que es perceba quelcom o no res, és 
que no es percep realment. Dalt s'explica agó amb de
tall. I si el llenguatge ordinari no sempre reflecteix 
aquesta prescripció és perqué és laxe i permet sentits 
figurats o metafórics de percebre, com tots sabem.
Fins i tot es diuen coses com "veig que no saps res 
de Descartes" o "Veig que no saps tocar el clarinet". 
Pero per al sentit comú, Hamlet no veia realment la 
daga. Almenys, és més partidari de dir que no la veia 
realment que de dir que veia una daga inexistent. De 
totes maneres si el problema de la percepció és tal 
problema és perqué s'accepta que 'A percep B' implica 
l'existéncia de B; si no no tindria cap sentit tot 
l'esforg de tants autors per introduir entitats alter-
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no hi ha manera de distingir (fenoménicament) entre les 

entitats del tipus C de les entitats del tipus B f cal dir 

en tots els casos que alió que es percep directament són 

entitats del tipus C. On és dones 1 1 error de A? Creure que 

que C pertany d'alguna manera a B, o que C és B. Així, la 

percepció de A és no-verídica.

Ací és on comenga 1'error deis filósofs substi- 

tucionalistes en general i de 1'argument de 1'a l .lucinació 

en particular. Els defensors deis sense-data mantenen que 

la percepció és no verídica perqué els sense-data són de

lusius o no-verídics. Es a dir, quan A creu percebre B, 

en realicat els sense-data -que sí que percep- "no perta- 

nyen a la superficie"de B, o "no són en cap manera corre- 

lacionats" amb B. Pero,una cosa no pot ser no-verídica si 

agó s ' entén -i no se m'ocorre d'altra manera- com a que 

és, en certa forma, falsa. Les coses no són vertaderes o 

falses, són vertaderes o falses les proposicions. D 'aquí 

la necessitat de tants filósofs de fer veure que la sensa 

ció no ens pot enganyar, sinó que és el nostre judici -la 

nostra percepció- qui ens enganya.

En conseqüéncia, com que aquests filósofs accep

natives tais com els sense-data, etc. Ni 1'argument 
de la il.lusió ni el de 1'a l .lucinació tindrien cap 
sentit.
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ten també la implicació del llenguatge comú en el sentit 

que 'A percep B' implica 'B existeix', proposen que s 1 afir 

me en el seu lloc 'A percep C 1, ja que C és una entitat 

no física, que consisteix en la propia experiencia priva

da . Així, en línies generáis, com que hi ha ocasions en 

qué B no existeix i B i C són indistingibles, haurem de 

dir sempre que percebem C i no B; amb la qual cosa no afir 

mem l'existéncia de res material. No ens comprometem, al- 

menys en una primera instancia amb l'existéncia d 'un objec 

te material, sinó sois amb un sense-datum o un conjunt de 

sense-data. Ara bé, si analitzem el concepte de percepció, 

veurem que tant per al sentit comú com per a la ciéncia, 

el fet que percebre B implique que B existesca no vol dir 

que si B no existeix percebem una altra cosa, C, sinó sim 

plement que no percebem (no percebem sensorialment).

Si emprem el terme 'percepció' en un sentit, di-

guem-ne "neurofisiológic", percebre implica l'existéncia

d ' un objecte, o millor -perqué hi ha ocasions en que aqueix

no es pot considerar un objecte físic- d 'un estímul extern

que provoca tal percepció. Considrem que 'veure-hi', en

aquest sentit,, vindria a consistir en l'acte fruit del pro

cés següent: Un estímul fotoeléctric actúa sobre la retina,
7 8aquest estímul es recull en els 10 cons i 10 bastonets; 

peí nervi óptic passa al cervell, o n , a través de diferents 

processos, aquest selecciona, sintetitza i fins i tot cor-
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regeix les miríades d 'informació oferides per construir 

o abstraure alio que hom veu (45). Així en un sentit es

trióte, veure-hi implica l'existéncia d'un estímul extern. 

Si aquest estímul no existeix, no es pot dir amb propie- 

tat que hom hi veu, encara que algún altre estímul es pro 

duesca en el cervell, causat per electrodes, drogues,...

(46). Si no hi participen els sentits, agó és, si no hi

(45) Vegeu: POPPER, K.R. i ECCLES,J.C., The Self and Its 
Brain, Berlin, Heidelberg, New York, Springer-Verlag, 
1.977; Part II, Cap. E2,^10.

(46) De fet, des deis temps de Descartes sobre tot, es par 
la de percepcions causades d'altra manera, a la mei- 
tat del procés. Per exemple HARMAN en Thouht (Prin- 
ceton, Princeton University Press, 1.974; pág. 5) i 
POLLOCK en Knowledge and Justification, Princeton, 
Princeton University Press, 1.974; págs 3-4) parlen 
de la possibilitat que les nostres sensacions fossen 
causades pels electrodes que uns supercientífics han 
introduit en els nostres cervells; que al cap i a la 
fi no fóssem si no cervells en un laboratori en els 
quals es provoquenartificialment totes les sensacions 
que habitualment tenim.(Versip moderna del geni malig 
n e ). Aleshores tampoc tindríem autentiques percep
cions, perqué faltaria 1'estímul extern i, en conse- 
qüéncia tampoc auténtic coneixement perceptiu. Així, 
el problema de la percepció rau en el fet que efecti- 
vament siga tal per que puga donar coneixement del 
món i sois consegueix aquest fi si l'estímul proce- 
deix de fora del nostre aparell perceptiu. Com saber- 
ho? Aquesta és 1'arma de l'escéptic: negar que es pu
ga saber m a i .

D'altra banda, algú podria dir que la dife- 
réncia entre estímuls externs al nostre aparell per
ceptiu i estímuls interns a aquests, o provocats ar- 
tificialment a l'intermig, no és sois una qüestió em 
pírica. Hom podria inventar un aparell que transme- 
tés estímuls eléctrics directament al cortex cerebral 
d 'una persona cega, de tal manera que aquest aparell 
actuara com si aquest individu rebés informació sobre 
el seu voltant a través deis ulls (agó és qualitati
vament idéntica a la que rebria pels seus ulls). Po-
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participen els órgans senssorials externs, la percepció 

no és una percepció sensorial. El llenguatge ordinari ha 

assumit -de manera preanalítica, és ciar- agó mateix, d ' a- 

cí qu hi haja expressions tais com 'al . luc inac i ó ' , 'veure- 

hi en somnis' o 'clarividencia'. Aqüestes expressions no 

fan referencia a la percepció d'entitats estranyes, sense- 

data o comsevulla, sinó a altre tipus d'acte. Si 'veure ra 

tes de color rosa' es diu que és al.lucinar, agó no vol 

dir que es perceba un altre tipus d'entitat i no rates 

inexistents, el que vol dir és que no es percep en absolut, 

almenys no es percep sensorialment. Price proposa, contrá- 

riament la següent análisi d'aquest cas:

"Let us consider once more the celebrated case 
of the delirious man vho 'sees a pink rat'.
The correct analysis seems to be this: (I) He
is acquainted with a pink sense-datum; and

dríem dir que hi veu? Pense que sí, pero aquesta argu 
mentació no desbarata la nostra estipulació. En aquest 
cas, existeix també 1 'estímul fotoeléctric, sois que 
en lloc d'estimular directament els ulls, estimula un 
aparell que efectúa la tasca d'aquests i tradueix 
aquests impulsos en impulsos nerviosos que envia al 
cortex. En definitiva, l'única cosa que s 'ha fet ací 
ha estat substituir els ulls (naturals) per uns ulls 
artificiáis. Caldria fer, no obstant, una precisió, 
per percebre cal la presencia de l'estímul adequat, 
gó és, els fotons per a la vista, les ones acústiques 
per a 1 'oída, etc. Si aquest no existeix, aleshores 
no es pot dir que hom percep. Si la sensació es pro- 
dueix sense la intervenció d'aquest, no és una autén
tica sensació. A més a més com diu Pinillos: "Es ver
dad que un mismo estímulo aplicado a receptores o zo
nas cerebrales diferentes suscita sensaciones de moda 
lidad distinta, pero se trata de sensaciones impro-
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about the existence this ('wild' though it is) 
there is no doubt whatever. It may be poor . 
and fleeting entity, but still it is a real 
one. (2) He takes for granted the existence of
the rat, and he takes for granted that this 
rat has a front surface of certain general 
sort -what sort, and how specifically concei- 
ved by him, depends upon the particular natu- 
re of the sense-datum and of his acquired men 
tal dispositions. This rat is not real. Still, 
he really does have perceptual consciousness 
of it v in exactly that sense in vhich he has 
simultaneous perceptual consciousness of his 
table or his boot. Thus three things are indu 
bitably real: the sensing, the sense-datum, 
and the act of perceptual consciousness. Only 
one thing is not real -the material thing which 
is the object of his perceptual consciousnes
(47) .

Per poder afirmar (I), Price necessita, en prin-

cipi, sostenir que aquest home perce p realment, no una ra

ta , d 1 acó rd, pero ha de percebre. 0 siga, no percep una

rata -una rata real- pero si alguna altra realitat, un sen

se-datum. A partir d 'ací, 1'individu en qüestió pensa que

aquest es correspon amb la superficie d 1una rata. Així

el procés seria en síntesi aquest:

1. A veu un sense-datum de color rosa

2. Aquest ha de correspondre a una rata

3. Tal rata no existeix

4. Pero A percep realment

pias mucho más indifernciadas que las que provocan 
las estimulaciones adecuadas a su receptor natural" 
(PINILLOS, J.L., Principios de psicología, Madrid, 
Alianza editorial, 1.976 (3a ed.) pág. 112). Per tant, 
serien qualitativament diferenciables i ja no hi hau- 
ria problema.

(47) PRICE, H.H., Op. cit., págs. 147-148.
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5. A percep -o té consciencia perceptiva de- un 

sense-datum que no correspon a res real.

Aquesta manera d'argumentar de Price és la que 

alguns autors han anomenat la !'fal.lacia del sense-datum1. 

Per entendre com s 'arriba ací cal primer averiguar-ne els 

motius. Encara que ja hem assenyalat algunes de les carac- 

terístiques més rellevants que permeten aquests tracta- 

ments, no estará de més que ens tornem a retrotraure a la 

concepció de percepció que la fa possible.

Price havia intentat, en les pagines 22-25 de 

Perception, definir els diferents usos o sentits de "per

cebre" i triar-ne aquell que li semblava més corréete o 

més oportú per a la seua teoria -o la seua manera d ’enten- 

dre el problema- de la percepció. Els sentits de percebre 

que reconeix són els següents: (1) Distingit de la sensa

ció o d 'experimentar sensorialment (to sense), percebre 

suposa, mantenir, sobre la base d'aquesta, creences sobre 

l'objecte experimentat. En aquest sentit, experimentaríem 

sensorialment, o sentiríem taques de colors, sorolls, pres 

sions, etc., pero percebríem cases, cotxes o arbres. El 

defecte d'aquest ús de "percebre" és, en opinió de Price, 

que permet la percepció de coses inexistents, per la qual 

cosa hauríem de distingir entre percepcions vertaderes i 

falses. Per exemple, en els casos de visió doble, jo puc
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dir, en aquest sentit de percebre, que veig dos ciris, 

quan realment no més n'hi ha un. Un altre sentit de "per

cebre", (2), al qual es mostraria, en principi, més favo

rable és aquell -més próxim al llenguatge ordinari- en el 

qual no es pot dir que hom percep alió que no existeix, i 

per tant no cal distingir entre percepció vertadera i fal 

sa. Aquest sentit és el que jo mateix sóc disposat a afa- 

vorir i que de fet defense a continuació. El que és sorpre . 

nent és el gir que Price li dona a aquesta noció. El pro

blema per a ell és, paradoxalment, que aquest sentit impli_ 

ca necessáriament l'existéncia de l'objecte percebut; és 

agó el que li causa dificultats:

"...we do sometimes say that a delirious per- 
son 'sees things that aren't there' or 'hears' 
non-existent voices, but when do, we are apt 
to correct ourselves and say 'of course he 
didn't really see them for there were nothing 
to see, only he vas in such a state that he 
thought he did*. (The state was one of sensing 
certain sense-data, and this was due to his 
abnormal physical and mental condition)" (pág. 
24) .

Efectivament, aixó mateix és el que jo pense, 

tot tret d'alló que es diu entre paréntesi. Per qué bus

car un substitut que siga efectivament vist? ¿ Per qué ha 

de ser aquest un sense-datum i no, com apunta Dicker -per 

exemple- una entitat a l .lucinatória? Veure és un verb de 

percepció o de sensació? Heus aquí el problema. Al meu en

tendre, la dificultad de Price per acceptar aquest segon
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ús de percebre comenga per la seua distinció entre sensa

ció i percepció -que per sí no és incorrecta- i es compli 

ca quan assimila la sensació a qualsevol altre tipus d ’ex

periencia aprehensiva no sensorial, és a dir, on no inter- 

venen els órgans sensorials. Així, en la seua opinió, pot 

haver-hi tant percepció -o apercepció- sensorial com no 

sensorial. Almenys pot haver-hi consciencia perceptiva 

tant en 1'un com en l'altre cas i, com fenoménicament són 

indistingibles, ambdues han de teñir a la base una matei- 

xa cosa: la sensació d ' un sense-datum (48). Al cap i a la 

fi, Price adopta un sentit de percebre més proper del pri

mer que del segon deis que hem parlat. De fet distingeix 

dos elements separats, sensació i percepció, on el primer 

és polivalente val tant per a la captació deis estímuls 

externs oferts pels sentits, com per a qualsevol altre ti

pus d ' experimentació, a l .lucinatória o com siga. D'altra 

banda, o per aixó mateix, es prima la consciencia d'aquei- 

xa experiencia sobre l'auténtica percepció, o s 'anomena 

percepció a tot. Per a Price, s 'experimenten sensorialment

(48) Price anomena consciencia perceptiva (perceptual cons 
ciousness) a "the non-sensous mode of consciousness". 
Prichard tracta també aquesta qüestió amb altres pa- 
raules, com ara, pensar que es percep; "one is that 
in which the phrase 'my perceiving a certain body' is 
used to stand for vhat is really my thinking, i.e. 
thinking without question, that I ara perceiving that 
body -a sense for which Professor Price•substitutes 
the phrase 'my being perceptual conscious of the bo
dy1' iKnowledge and Perception, Oxford, Oxford Univer 
sity Press, 1.950; pág. 200).
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sense-data, corresponguen o no a objectes físics; per a 

mí, si no hi ha estímul extern al propi aparell visual 

no hi ha sensació, será algún altre tipus de cosa, pero 

no sensació; a més la sensació es té, no es percep.

Sobre aquests pressupósits, i perqué per a ells 

tot és percepció -o almenys en tots els casos es tenen sen 

sacions- quan els defensors deis sense-dta distingeixen 

entre percepcions delusives i verídiques creuen estar par- 

lant de percepcions d'entitats diferents. Pensen que els 

adjec'cius "verídica" i "delusiva" qualifiquen a les enti

tats percebudes: mentre la primera es correspon amb un ob 

jecte material, la segona només és d 1 un sense-datum. Per 

tant, a fi d'evitar les il.lusions, afirme solament la 

meua experiencia privada, el sense-datum. Així, si veig 

rates de color rosa "inexistents", puc dir simplement que 

veig sense-data de color rosa.

Pero jo no puc veure rates de color rosa "in- 

existents", aixó no és un altre tipus d'entitat. No hi ha 

rates de color rosa. Inexistent no és un qualificatiu, és 

una negació; per tant, no les veig. La solució no és, com 

fan els teórics del sense-datum, canviar 1'acusatiu de les 

oracions del tipus 'A percep -o percep directament o expe

rimenta sensorialment- B". La solució ha de passar necessá 

riament per canviar el verb. No és que la proposició siga
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falsa a conseqüéncia que l'acusatiu siga equivocat, és fal̂  

sa perqué és equivocat el verb. En aquests casos, "A per

cep B" és falsa perqué no percep ni B ni altra cosa; al-

menys no percep sensorialment. Aleshores aquest fet entra 

en un altre tipus d 'experiéncia més pareguda, en certa ma

nera, a la deis somnis que no té per qué ocupar la seua 

atenció, si com diuen volen ocupar-se de la percepció sen

sorial .

Així, si la solució del defensor deis sense-data 

respecte de la delusió prendria la forma:

1. A veu una casa

2. No hi ha tal casa

3. A veu un sense-datum 

la nostra solució seria en canvi:

2. No hi ha tal casa

3. A no percep (ni una cosa, ni tampoc a tra co

sa en lloc de la casa (49).

Ara es pot entendre millor la nostra acusació 

de circularitat d'aquest argument. Sois té sentit pablar

(49) Aquí estic en deute amb el professor Vicente Sanfélix, 
amb el qual vaig clarificar aquesta idea en la qual, 
per separat, i en línies generáis coincidírem. Per su 
posat que els errors que s'hi contenen són de la meua 
única responsabi1 itat, i ací, aixó no és una mera fór 
muía retórica.
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de percepcions delusives com a introductores de sense-da

ta, si s'accepta primer que aquedtes són també percepcions.

Es a dir, si no es nega la legitimitat de 1 1ús de percebre 

en les a l .lucinacions, sinó que simplement es canvia 1 ' a- 

cusatiu de la proposició. Si es nega que es puga percebre 

sensorialment tot el que no siga extern a l'aparell senso 

rial, aleshores no té sentit postular una entitat alterna 

tiva, i per tant una percepció alternativa. Sois si accep-. 

tem l'existéncia d'entitats que puguen ocupar el lloc d ' a- 

cusatiu que correspon ais objectes físics, té sentit par

lar de percepcions no-verídiques (en el senti estricte o 

fort de la paraula). I sois té sentit parlar de sense-da

ta si acceptem la possibilitat de percepcions no-verídi- 

ques . He d 'assenyalar, pero, que quan dic percepcions no- 

verídiques, utilitze aquest terme en un sentit estricte, 

o fort, es a dir, em referesc sois a les delusives, les 

il.lusóries ('percebre'+ 'un objecte altre al que hi ha' 

o 'percebre'+ 'un objecte amb una qualitat perceptiva di- 

ferent a la que veritablement té') tenen altres particula 

ritats que ja tractarem.

En resum, les percepcions no verídiques -afirme- 

no són percepcions d'altres entitats que no són objectes fí

sics o qualsevol altre tipus d'estímul extern, simplement 

no són percepcions, o no són percepcions sensorials. (Al 

meu entendre, en conseqüéncia , els miratges no formarien
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part d'aquest grup, i.e. els miratges sí que constituei- 

xen percepcions que consisteixen en estímuls externs pú 

blics i fotografiables. Ara bé, si consideren) també mirat 

ges els transtorns psicológics causats, per exemple, per 

la set d 'un caminant del .desert, aleshores hauríem de for 

mar dos grups de miratges, un deis quals, el primer, cons 

tituiria percepció i l'altre, el segon, no).

Aquesta crítica, malgrat tota la seua aparenga 

de contundencia, peca d'alguns defectes i, a més a més, 

pot ser salvable, en principi, peí defensor deis sense-da 

ta. Quan aquest parla de percebre, es refereix normalment, 

com ja hem vist, en alió que John Pennycuik i d'altres ano 

menen 'experiencia' i que, amb diferencies que no fan mas 

sa al cas, Price anomenava consciencia perceptiva (50). Es 

a dir, per a ells no es tracta tant de veure la correlació 

món físic/percepció, com d'asseverar 1'experiencia, la vi

vencia interna que hom experimenta, tant si hi ha un objec 

te, o un reflex, o un ombra, com si no n'hi ha cap. Per 

ais defensors deis sense-data, els berbs de percepció són 

més semblants a 'creure' que no a 'conéixer'. M'explique. 

Mentre 'creure' parla únicament d 'un sentiment privat i 

intern, en certa manera independent del món, de l'estat

(50) Cfr. PENNYCUICK, J., In Contact with the Physical
World, George Alien & Unwin, London, 1.971; passim. 
El mateix Moore diu en "Some Main Problems of Philo
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de coses del món, 1conéixer' necessita de la concurrencia 

del món exterior. Joan pot creure que els dimonis són ro

jos i si és així, la proposició "Joan creu que els dimo

nis són rojos" será vertadera amb independencia que exis- 

tesquen els dimonis i que aquests siguen rojos. De igual 

manera actúen els verbs de percepció per ais teórics deis 

sense-data. Jo puc percebre quelcom roig i rodó sense que 

fora hi haja una tomaca (o el reflex d 'una tomaca en un 

mirall), ni tan sois una fitxa de parxís d'aquest color. 

Per conéixer, en canvi, cal que hi haja dimonis i que si

guen rojos. Per veure, segons la meua interpretado, cal 

que hi haja tomaques i fitxes de parxís. Hi caldrá altres 

coses, pero és condició necessária que existesca quelcom 

roig que estimule la meua retina. El que interessa per 

tant, ais defensors deis sense-data és 1'experiencia pri

vada que pot ésser causada per innombrables factors, no 

necessáriament externs a la propia ment. Així ens poden

losophy": "The occurrence which I mean here to ana-
lyze is merely the mental occurrence —the act of cons 
ciousness- which we cali seeing. 1 do not mean to say 
anything at all about the bodily processes which oc- 
cur in the eye and the optic nerves and brain. I have 
no doubty myself, yhat these bodily processes do oc- 
cur, when we see; and that physiologists really do 
know a great deal about them . But all that I shall 
mean by "seeing", and all that I wish to talk about, 
is the mental occurrence -the act of consciousness- 
which occurs (as is supposed) as a consequence of or 
accompaniement of the bodily processes £ - « 0  
solely with seeing in this sense -seeing as an act 
of consciousness which we can all of us directly ob
serve as happening in our minds- that I am now con
cerned" (pág. 29)
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respondre, acceptant la nostra crítica, que tant en els 

casos en els quals 1'experiencia siga una percepció senso 

rial, com en els casos en que no ho é s , 1'experiencia és

idéntica des del punt de vista de qui la té. L'auténtica 

percepció i 1'experiencia que passa per ser una percepció 

són qualitativament indistingibles i per tant el problema 

resta el mateix, mentre no postulem sense-data deis quals 

es puga dir que es perceben, experimenten o comsevulla. 

l'únic que necessitem és emprar el terme 'percepció' d 'una 

manera técnica, si es vol, pero al cap i a la fi no gaire 

allunyada de 1'ús ordinari, que incloga tant l'auténtica 

percepció com la delusió.

De fet, és així com Armstrong planteja aquest 

argument fent ress deis plantejaments clássics, és a dir, 

no distingint la percepció de la mera creenga que es per

cep ( 51) :

"Suppose, e.g., I am suffering from auditory

(51) Una manera similar de concebre la percepció és, pre- 
cisament, la que fa a Prichard tractar alguns defen- 
sors deis sense-data de fal.lagos. Les motivacions , 
que el fan arribar a aquest tractament són diametral 
ment oposades a les meues, car per a ell aquesta 
fal.lacia consisteix, justament, en el fet que els 
defensors deis sense-data tracten la percepció com 
a una m. ñera de 'conéixer'. Just al contrari, jo els 
acusava d'utilitzar 'percebre' d 'una manera que és 
més a prop de la creenga que no pas del coneixement.
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hallucinations and I vrongly think I am hea-

Aquesta manera, tan distinta i impulsada per 
raons tant diferents,d 'arribar a considerar fal.lag 
alguna argumentació, almenys, per introduir els sen 
se-data ve motivada, com ara veurem, per una concep 
ció de la percepció, i la seua análisi, que perseguei 
xen fins completament oposats. Estudiar la crítica 
de Prichard i confrontar-la amb la meua pot ser una 
bona manera de treure a la llum que quan es parla de 
percepció , molts problemes deis que sorgeixen són 
deguts a distintes concepcions deis autors en dispu
ta sobre qué haja de ser 'percebre' i, en conseqüén- 
cia, 'qué es percep', més aviat que no al contrari, 
com normalment es pensa. També será una bona.manera 
de mostrar que el que permet conclusions tan desiguals 
entre autors que són aparentment d'acord en la idea 
que haja de ser 'percebre', és quasi bé sempre algu
na distinció de fons difícil d'atrapar amb la tinta.

Per provar-ho, sois hem de preguntar-li a 
Prichard qué entén per percebre:

"By 'its ordinary sense1 I mean that for 
which in recent times the term 'sense' is 
sometimes substitued, i.e. the sense in 
which it is used to stand for a certain 
mental activity or state which, when we re 
flect, we think seeing, feeling or touching, 
hearing, tasting, and smelling to be spe 
cies" (Op. cit., pág. 200).

Es a dir, per a Prichard, percepció és el 
que Goldman diria un terme de modalitat: ''percep
tion is always perception in a modality. Ve never 
just perceive, we either see, or hear, or smell, 
etc.” ("Perceptual Objects" en Steven Davis (ed.) 
Causal Theories of Nind, pág. 274). Pero agó, a part 
d 'una primera pista sobre cert émfasi en la part sub 
jectiva de la percepció, no ens diu quasi bé res. Per 
ajudar a clarificar una mica més la qüestió faré una 
altra pregunta que, intuesc, oferirá més llum sobre 
la primera. Qué percebem?

"What we perceive is always some seconda- 
ry quality or qualities” (O p . cit.,pág.
208) .

En altres paraules, no percebem cossos. Pero no era
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ring a sound, or I have experiences as if I ve- 
re hearing a sound, although there is no sound

ressió, el que afirma- 
ata? on és la diferén-

ty which we perceive 
iving it" (Ibid.)
e se-data? Ací es on 
erpretació d'aquesta 
sensacions, i si 'sen 
que es refereix tant 
1) rthej process of apre 

on", com a 2)"an object aprehended"; el defen- 
els sense-data anomenaria, en opinió de Prichard, 
ir' (sensing) a la primera i 'sense-datum' a la 
a, a fi de distingir una part subjectiva i una 
ectiva en l'acte de la sensació (o en el procés 
sensació segons ell la concep). De tal manera, 

a segona no dependria per a la seua existencia 
er percebuda. Mentre que Prichard:

"I do not mean by either a something which 
is being aprehended or an aprhending of so 
mething having a certain character which 
we recognize as a common to the various 
secondary qualities which we perceive and 
which is such as to involve that what it 
is perceived" (Ibid.).
Per a Prichard, aleshores, no compta la 

causal de la percepció tal com nosaltres l'ha- 
exposada. A banda de 1'obscuritat d'aquest pas 
, al meu entendre deixa ben patent que les sen 
ns sois existeixen quan es tenen i que, per 

aqüestes sois consisteixen en l'acte mental 
jectiu. Així, pot afirmar:

"Consequently to perceive something can- 
not be to know it, because if it were, 
the thing perceived would be independent 
of our perceiving it, and yet, being a se 
condary quality it is not" (Ibid.).

mateix, amb una altra exp 
ls defe nsors  deis 3en se-d

"Any secondary quali 
depends on our perce

orria el mateix amb els s 
ga la nostra diferent int 
ió. Si percebre és teñir 
' és una paraula ambigua 
araules de Kemp Smith- a:

La fal.lacia deis defensors deis sense-data és dones, 
sobre aquests supósits, la següent:
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being made. Now surely, in some sense, am I not 
perceiving? The sound that I hear may not be a

"Instead of arguing as they should that becau 
se the secondary qualities are what we percei 
ve necessarily depend on our perceiving themf 
perceiving cannot be a kind of knowing, they 
are arguing that because perceiving is a kind 
of knowing, the secondary qualities which are 
what we perceive cannot depend on our percei
ving them” (Ibid.).

Es ciar que, segons aquests plantejaments, 
la major part deis teórics deis sense-data serien 
lliures d'aquesta acusació; car, en definitiva, tam 
bé el esse deis sense-data és percipi. Un sensum sois 
és sense-datum si és 'percebut'. Fins i tot Russell 
en Nysticism and Logic els diferencia deis sensibilia, 
que, per dir-ho de manera comprensible, són els sen
se-data no experimentats. Price anomena aquests da- 
rrers "possibles" o "obtenibles", per diferenciar
los deis reais, pero a l'hora de la veritat no consi 
dera sense-datum més que els experimentats. En conse 
qüéncia, en la meua opinió, Prichard els acusa de 
quelcom del qual, per desgracia, són inocents, al- 
menys en el sentit que jo entenc la qüestió.

També és ciar que ells mateixos afirmen 
que la percepció deis sense-data és la forma més di
recta de coneixement. Pero el problema que ara inte- 
ressa é s : on es posa l'émfasi en la percepció? Qué
es coneix directament per mitjá de la percepció? L 'ac 
te mental própiament o alguna cosa sobre el món? Quan 
Prichard parlava de percepció es referia únicament a 
l'acte subjectiu (o al contingut d'aquest acte) que 
esdevenia en la nostra ment. Pero se suposa que si 
hi ha algún problema en la percepció és perqué ens 
interessa, sobre totes les coses, que aquesta es co- 
rresponga amb una aprehensió d'alguna part del món.
I jo cree que els teórics deis sense-data, malgrat 
la crítica de Prichard i al igual que ell (tant ber- 
keleyá), s'obliden d'aquest aspecte. No ens estem 
desviant, pero de la qüestió? No, en absolut. Quan 
jo dic que la percepció és coneixement és perqué, 
per definició, ofereix una informació verídica sobre 
el món (ací "verídica" s'ha d'entendre en el sentit 
de no-delusiva). Si aquesta no és verídica (en el 
sentit dit) no és una auténtica percepció, i.e. no 
és una percepció. Jo puc creure que veig quelcom
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physical object. It may be wrong to speak of 
it as a sound or of hearing it, But surely 
it is there in my sensory field? It cannot 
be conjured away. If we are not allowed to say 
we hear it we shall just have to find another 
word. Perhaps we should say that we are aware 
of it or that we sense it? But the overwhelm- 
ing resemblance to perception makes it natu
ral to ignore ordinary usage and to talk about 
perception instead. It is utterly natural to be 
driven along this path, and so come to say 
that when we have an auditory hallucination

quan no hi ha res que veure, pero no puc veure quel
com si no hi ha res. Jo puc creure que la neu és ro
ja, pero no sabré que la neu és roja mentre la neu 
no siga roja i jo ho crega. Jo no em puc equivocar 
en el fet que cree, pero em puc equivocar en el que 
sé. Segons els defensors deis sesne-data, no em puc 
equivocar que tinc un sense-datum de tal i tal cías 
se, per tant, afirme, per a ells 'percebre1 és un 
verb més a prop de la creenga que no pas del coneixe 
ment. Si hi sumem que un sense-datum pot no ser sen
sorial, en el sentit que és tant sense-datum si ens 
l'ofereixen els sentits com si ens l'ofereix alguna 
pertorbació mental, o qualsevol altra cosa; aleshores 
no es tracta de coneixement, car: 1) No versa sobre
el món, sinó sobre nosaltres mateixos, i per tant
depén en tot de la nostra aprehensió; to al contra-
ri del coneixement que es caracteritza peí fet que 
les coses conegudes no depenen, per a la seua exis
tencia, del coneixement que en tinguem. 1,2), sois 
té sentit dir que es coneix quelcom, si pogués no 
ser conegut. El coneixement implica la possibili- 
tat de 1 'error, on no pot haver error no pot haver-
hi coneixement. Jo no puc dir que sé que tinc dolor
perqué sobre aix no em puc equivocar. Si els sen
se-data experimentats depenen de la seua experimen
t a d o  per part d 'un subjecte i no poden ser més que 
com apareixen, aleshores no s 1hi pot dir que es co- 
neixen. (Sobre aqüestes afirmacions sobre el conei
xement podeu veure De la certesa de Wittgenstein, 
passim.) Alguns defensors deis sense-data opinen 
que poden ser diferents a com apareixen. Pero al meu 
entendre sois té sentit postular-los si el seu esse 
és percipi com després demostraré.
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we immediately perceive an auditory sense impres 
sion" (52).

Admetem que el sentit comú accepta aquest sen

tit de percebre. Es cert, a més, que tant en l'auténtica 

percepció com en les experiéncies a l .lucinatories ens sem 

bla que quelcom existeix davant nostre. En ambdues, algu

na cosa, real o ficticia, ocupa la nostra consciencia, de 

tal manera que no podem saber en cada cas quina és quina.

Admetem, dones, que ambdues experiéncies siguen 

idéntiques, implica aixó que tinguen com a objecte un ma

teix tipus d'entitat? Dicker respon de la següent manera. 

Quan es diu que a bdues experiéncies són indistingibles, 

s'ha d'entendre per tal 1fenomenológicament indistingi- 

bles', podem distingir-les, no obstant, "in the way that 
the experiences are caused" (53). Encara que aqó no es 

podrá fer en el moment que es té 1'experiéncia (hem d'afe 

gir nosaltres). Si poden ser distingides per la causa que 

les ha originades, no tenen per qué ser del mateix tipus; 

pero, de tota manera, el fet que siguen perceptivament 

indis tingibles no implica que siguen d 1 un mateix tipus, 

i ens proposa que pensem en la tomaca de Price.

(52) ARMSTRONG, D.M. O p . cit., pág. 26. 'Sense impression' 
és el nom que Armstrong dóna al sense-datum.

(53) DICKER, G., O p . cit., pág. 70
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Admetem -segueix proposant Dicker- que hi haja 

un objecte immediat de percepció en 1'a l .lucinació; per 

qué s 'ha d'anomenar sense-datum i no, per exemple, 1enti- 

tat a l .lucinatória' o quelcom de semblant? Si 1 1anomena- 

rem d'aquesta manera aleshores la premissa 3) seria fal

sa, ja que afirmaria que " en les experiéncies no-al.luci 

natóries el que es percep és una entitat al .lucinatóri a ".

Dicker proposa la següent reformulació de 1'ar 

gument on apareix més clarament la seua estructura, els 

seues defectes i la seua circularitat (la reproduesc li- 

teralment):

Ml) An hallucinatory perceptual experience may 
be indistinguishable from a non-hallucina- 
tory perceptual experience.

2) If a hallucinatory perceptual experience may 
be indistinguishable from a non-hallucinato- 
ry perceptual experience, and there is an 
immediate object of perception in both hallu 
cinatory and non-hallucinatory perceptual 
experiences, then this object must be of the 
same kind in both sorts of experiences.

3) There is an immediate object of perception 
in both hallucinatory and non-hallucinatory 
perceptual experiences.

4) The immediate object of perception is of the 
same kind in both hallucinatory and non-ha
llucinatory perceptual experiences.

5) If the immediate object of perception is of 
the same kind in both hallucinatory and non- 
hallucinatory perceptual experiences, then 
in both sort of experiences the immediate 
object of perception is a sense-datum.



72

6) |_Conclusió]] In both hallucinatory and non-ha 
llucinatory perceptual experiences the imme- 
diate object of perception is a sense-datum"
( 54 ) .

Abans d 1entrar a jutjar-lo, és convenient que 

hi fem un aclariment. Cada cop que en aquest argument es 

diu "objecte immediat de percepció", aqó s 'ha d ' entendre 

com "objecte, l'existéncia i la naturalesa del qual poden 

conéixer-se sobre la sola base de 1'experiencia percepti 

va". Entés aixl, la premissa 2) ha de ser correcta (55),ja 

que si en ambdues experiéncies hi ha un objecte immediat, 

l'existéncia i la naturalesa del qual és coneguda sois, 

o pot ésser coneguda, per la mateixa experiéncia, alesho 

res necessáriament ha de ser un mateix objecte; d'altra 

manera, la seua naturalesa o existéncia podria estar cone 

guda per altres mitjans. En conseqüéncia, 5) també és cor

recta, car si en ambdues experiéncies l'objecte és d'una 

mateixa classe, ja de ser un sense-datum; no pot ser un 

objecte físic o una entitat al .lucinatória en ambdues, 

com és obvi.

L 'arguement sois será conculiu, pero, si accep 

tem 3), és a dir, si admetem que aqueixes experiéncies

(54) Op. cit., págs. 74-5. La premissa 3) és. un pressu- 
post i la 4) és conclusió de l)-3)

(55) Aquest és el que Dicker anomena 'sentit epistemolo- 
gic de 'l'objecte immediat de percepció'; pág. 72
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perceptives -o perceptiva una i pseudo-perceptiva l'al- 

tra- un objecte immediat sobre .el qual recauen. Pero, 

a més, aquest argument comet algunes fal.lacies i errors. 

En primer lloc, 1 1 experiencia perceptiva s'utilitza unes 

vegades com a objecte i altres com a predicat; unes vega 

des es predica d'un objecte (que es percep o al .lucina, 

i aleshores és equivalent a al.lucinar o percebre) i al

tres vegades es diu d 1 ella mateixa que és un objecte que 

es té quan es percep o al.lucina. En segon lloc, 1 1argu 

ment es basa, per a la seua conclusió, en la negació d'a 

lió mateix que es vol afirmar. Per poder dir que 1'expe

riencia al .lucinatória és indistingible de la no-al.lucí 

natória, cal haver-les distingit abans d'alguna manera. 

Potser és cert que fenoménicament siguen indistingibles 

en el moment que es tenen. Pero en aquest sentit i segons 

1'argument són indistingibles perqué es postula que els 

objectes d 'experiencia són, en un cas i l'altre, d'una 

mateixa classe, i els objectes han de ser d'una mateixa 

classe perqué les experiéncies són Q I . A més, són QI 

perqué s 'ha postulat d'alguna manera que l'objecte d 'a- 

queixes experiéncies existeix sois en el moment que es 

té 1'experiéncia i es tal i com hi apareix, té la natu

ralesa que aparenta teñir i no una altra. La circulari- 

tat de l'argument és, un altre cop, patent.

El mateix Dicker reconeix aquesta circularitat
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(diu que la primera premissa és implicada per la conclu- 

sió) i adverteix:

"...the Argument from Hallucination £•••! 
should not be regarded as an attempt to de
mónstrate that there are sense-data: so in- 
terpreted it simply begs the question. Rather, 
the argument should be regarded as yet another 
vay of calling attention simultaneously to 
(a) an epistemological problem concerning per 
ception, and ,(b) the possibility of dealing 
with this problem by introducing sense-data. 
The epistemological problem here is T- • -1 : 
perceiving x to be F does not even amount 
to knowing that x exists, because the percep 
tual experience had in perceiving x to be F 
could be exactly duplicated if x did not exist 
This means P. ./] that corroboration nust be 
sought from other cases of perception. But the 
Argument from Hallucination Q  . ._J can be rei- 
terated for any case of perception. Hov, then, 
are we to ensure that the corroborating percep 
tions constitute some sort of knovledge, as 
they nust if they are to corrobórate anything? 
This can be done, it would seem, by introdu
cing sense-data. And whether this solution 
should be accepted depends, as I have argued, 
on whether by introducing sense-data one can 
ultimately account for the fact that percep
tion provides us with knowledge of the physi 
cal world" (56).

Pero nosaltres havíem advertit que A no pot 

percebre x si x no existeix. I quant al fet que la mane

ra d'assegurar coneixement del món físic a la percepció 

passa per introduir els sense-data, em manifesté completa 

ment contrari (com ja he indicat i explicat en nota a peu

(56) DICKER,G., O p . cit., pág. 75.
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de página al criticar a Prichard), perqué precisament in 

troduint els sense-data no hi ha manera d'utilitzar cri- 

teris objectius respecte de l'existéncia d'objectes que 

siguen coneguts mitjangant la percepció. Els sense-data 

depenen per a la seua existéncia de ser coneguts, i les 

coses del món físic es caracteritzen peí fet de no depen 

dre de cap manera d'ésser conegudes.

Com afirma el professor V. Sanfélix:

"El alucinar, no lo alucinado, es algo parecí, 
do al percibir. Hasta el punto que quien alu
cina cree que está percibiendo. El alucinar, 
no lo alucinado, es algo objetivo. Hay crite
rios públicos para saber cuando alguien aluci 
na. Cuando narramos lo que vimos en sueños 
no describimos una no-entidad vista, sino una 
experiencia parecida al ver ciertas cosas"(57).

Per acabar i com a resum, hem de dir, un altre 

cop, que 1'argument de 1'a l .lucinació es fonamenta en alió 

que vol refutar i que postula un element, el sense-datum, 

que fa inútil la distinció entre experiéncia delusiva i 

experiéncia verídica. I, no obstant, la possibilitat, que 

aquesta distinció s'accepte respon al fet que els seus 

defensors mantenen ^-contradictóriament- la creenga que

(57) SANFELIX, V., "El realismo y la forma fenomenológica 
del argumento de la ilusión", no publicat.
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la percepció s'ha de correspondre d ’alguna manera a un 

existent extern; sense acceptar agó i que algunes vega- 

des s e ’n té coneixement mitjangant la percepció, 1 ’argu

ment no té cap sentit. Pero és precisament aquesta rela- 

ció -almenys quant a la relació directa- la que es vol ne 

gar amb 1'argument.

Ací donem per acabada la crítica a 1'argument 

de 1'a l .lucinació. Abans de passar al punt següent, m 'a- 

gradaria, no obstant, que quedas ciar que totes les cri

tiques que s'hi han formulat en contra deis sense-data 

valdrán -per ara- només peí que fa a la delusió. La il.lu 

sió mereix un tractament a banda que ja escometrem més 

avant.
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1^3_L^argument_de_l^interval_temporal

Una altra manera famosa de posar obstacles en

tre l'objecte i la percepció que se'n té, d'obrir buits, 

és la de 1'argument de 1'interval temporal. Aquest argu

ment és d 'un estil diferent ais que hem vist, pero vol 

arribar a la mateixa conclusió que els altres: que mai

no percebem directament objectes físics, sinó més aviat 

algún altre tipus d'entitat, generalment un sense-datum. 

La base sobre la qual descansa aquest darrer és, a dife

rencia deis anteriors, de caire físic i fisiológic. Recol 

za en descobriments de la ciencia que, en principi i se- 

gons l'opinió de molts filósofs, van en contra de 1'inge- 

nu realisme del sentit comú, i, en general, del realisme 

directe.

Aquest argument vindria a sostenir que mai no 

percebem directament -o immediatament- objectes físics 

per dues raons: 1) la llum té una velocitat finita, per

tant, des de 1'esdeveniment d 'un succés fins a la nostra 

percepció del mateix passa un temps, cosa que sembla ad

vocar per l'afirmació que el succés esdevingüt i el suc

cés percebut han de ser diferents; i, 2) encara que la ve-
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locitat de la llum fóra infinita, des que l'estímul es 

recollit per 1'órgan sensorial fins que arriba al cer- 

vell i en sóm conscients, existeix un lapse de temps. En 

conseqüéncia, d'alló que ens adonem en la percepció d'una 

manera immediata i en el temps qué aquesta ocorre no és 

mai l'objecte o succés que esdevé en el passat, sinó el 

sense-datum en qué consisteix 1'experiéncia present.

La prova -per ais defensors d'aquest argument, 

és ciar- que les coses són així és que quan mirem el Sol 

ha de ser alguna altra cosa la que percebem. El Sol és 

a una distancia d 'uns 150.000.000 de quilómetres, la llum 

es propaga per 1'espai a 300.000 q/s, per tant, quan cre- 

iem de veure el Sol ara, estem veient el ol tal com era 

fa vuit minuts (sense entrar a considerar altres il.lu- 

sions que poden resultar dé les distorsions deis quanta 

de llum en travessar els gasos de 1'atmosfera). I si agó 

passa amb el Sol, amb les estrelles s'aguditza molt més 

aquest fenómen, ja que podem creure que estem veient ara 

una estrella que fa molts anys que ha desaparegut. I si 

l'estrella no existeix, es diu, naturalment el que veiem 

no pot ésser l'estrella (58).

(58) Aquest argument és molt utilitzat per Russell. Ve- 
geu entre altres:

-An Inqury into Meaning and Truth, London, Geor 
ge Alien & Unwin, 1.940; págs. 13 i ss. i 111 
i ss .

- Human Knowledge: Its Scope and Limits, London,
George Alien & UNwin,1.948; part III, Cap.IV.
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La veritat és, pero, que encara que quan els 

objectes són a prop 1'interval disminueix , no per aixó 

deixa d'existir. Com sosté M. Mandelbaum:

"... we are not tempted to hold that what 
occurs when we look at an object which is 
fifty yards away is different from what oc
curs when we look at something closer at handt 
ñor do we introduce a different sort of analy 
sis of visión when we extend this distance 
from fifty yards to a mile, or to five miles. 
And, so far as I know, no one has ever claim- 
ed that a different analysis of visión should 
be proposed in the case of seeing the moon, 
the sun, or a star, than is proposed when we 
look at objects in our immediate environment. 
In brief, there seems to be a continuity run 
ning through all of these cases" (59).

No hi ha una diferencia rellevant entre unes 

percepcions i les altres. Per tant, el que es pot dir del 

Sol o de l'estrella, es pot dir igualment deis objectes 

próxims.

Oblidem-nos ara del segon punt de 1'argument: 

el que parla de 1'interval temporal entre 1'arribada de 

l'estímul i la seua percepció (que tractarem quan parlem 

de la Teoria Causal en 2.3); icentrem-nós en l'interval 

temporal degut a la velocitat finita de la llum i el so.

(59) MANDELBAUM, M., Philosophy, Science and Sense Percep
tion, Baltimore, The Jhons Hopkins Press, 1.964; pág. 
182.
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La sol ció més típica a aquest problema és la 

que ofereixen autors com ara Pitcher, Chisholm o Ayer (60), 

i que vindria a consistir el que reproduim a continuació 

én les paraules de Pitcher:

"A direct realist does not have much to fear 
from the time-lag argument. He can simply in 
sist that the finite speed of light does not 
entail that we do not directly see things and 
States of affairs in the external world", but 
only that we must see them as they are some 
time ago. We see real physical things, proper 
ties and events, all right, but we see them 
late, that is all” (61).

(60) PITCHER, G., O p . cit., págs. 48-50; AYER, A.J., The 
Problem of Knowledge (TPK), págs. 94-95;CHISHOLM,R . 
M., Perceiving: A Philosophical Study, Ithaca and Lon

don, Cornell University Press, 1957; pág. 153 i ss.
(6 1 )PITCHER, G., Op. cit.; pág. 48.

Per suposat que, malgrat estar d'acord an la 
tesi general que podem percebre succesos passats, 
les fonamentacions d'aquesta per part d'uns i d'al- 
tres són diferents. Chisholm manté que si abem que 
la velocitat de la llum és finita, "to assume that 
S can perceive a at t only if a exists at t is no 
more reasonable than to assume that S can receive 
or reflect light from a at t only if a exists at t" 
(pág. 153). Pero, com argumenta Roderick Millar (que 
també defensa aquesta tesi general), el fet que hom 
puga rebre la llum emanada de a, fins i tot quan ja 
no existeix a, no implica que S puga percebre a quan 
a ja no existeix. Es precisament sobre aqueixa base 
sobre la que descansa 1'argument de 1'interval tem
poral (Cfr. MILLAR, R., "A Defence of Direct Surface 
Realism", Philosophy, Vo. 57 (1982),pp. 339-53; pág. 
349 ) .

Pitcher, per la seua part, argumenta, que 
1 'esdeveniment ocorregut en t o bé és o.bé causa, 
no l'objecte de coneixement directe (awaraness), si
no l'acte o estat de coneixement directe en l'obser- 
vador de alguna cosa, O (Cfr. pág. 49). Gram s'opo-
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Es a dir, no és en cap sentit contradictori 

mantenir que podem veure ara el que ha succeít fa temps. 

En principi, jo estaria d ’acord amb aquesta solució. De 

fet, parlant en termaes absoluts, percebem sempre amb 

retard, i més quan es tracta del so. Des d'aquesta pers

pectiva, 1 1argument de 1'interval temporal sois ens di 

ria el que ja sabíem i que el sentit comú accepta. Des 

que es dispara un cañó a un quilometre de mi fins que 

jo el sent passen quasi tres segons, pero no per aixó 

deixe de pensar que sent la canonada (i passe a pensar 

que el que sent és un substitut del tipus d 1 un sense-da-

sa a aquesta versió de Pitcher per creure que de i- 
xa sense resoldre si alió que causa l ’acte "d'ado- 
nar-se'n" és realment una estrella o alguna altra 
cosa, com ara un punt de llum. Estic d'acord que 
agó no apareix de forma explícita en 1'argumenta- 
ció de Pitcher, i que no es desprén directament d ' a- 
questa qué siga o quina siga la causa. Quan formu- 
lem la nostra versió en les pagines següents inten- 
tarem de corregir aquesta mancanga. Mancanga de la 
qual dubte, per altra banda, que siga lliure la solu 
ció de Gram, com ja veure.

Per al mateix Ayer, 1'argument no suposa 
massa incomoditat per al realista ingenu, amb tal 
que admeta alguna sofistificació de la seua positu
ra. Entre aqüestes, Ayer afirma que estará la d ’ad- 
metre la possibilitat de creure percebre quelcom 
quan no percebem res en absolut. No cree jo que cai
ga tant, si al cas de l'estrella es refereix. El 
que l'estrella no existesca en el moment que la per
cebem -o percebem el punt de llum, com hom vullga- 
no vol dir que no percebem res en absolut. Si ha 
admitit que podem veure ara un estat de coses pas- 
sat, no té cap sentit que ara faga aquesta afirmació. 
Ara bé, aquest realisme amb certes sofistificacions 
segueix siguent un realisme directe, i aixó és el 
que importa.
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tum). Simplement acceptem aquests fets i ens són útils. 

Quan veig un llamp, compte els segons fins que sent el 

tro per tal de calcular la distancia on és la tronada.

Sent o no sent la canonada i el tro? Quan sent la canona 

da, aquesta ja ha ocorregut, ha deixat d'existir; em sent 

d'alguna manera enganyat? I si no em sent enganyat, sóc 

enganyat encara que jo no ho sápiga o no ho crega? No és 

el que jo escolte distint del que cree escoltar? Segons 

en quin esquema conceptual ens moguem, podem dir que no 

sentim la canonada, sino l'efecte de la canonada, el so 

de la canonada. Pero és aixó cap substitut de la canonada? 

Sentir una canonada podem dir que és sentir el so de la 

canonada. Pot ser cap altra cosa?

El cas de l'estrella sembla ser més problemátic. 

Diem: "Com podem veure coses que no existeixen?". Pero

que és el que no existeix? Comparem-ho amb la canonada 

que sentim quan ja ha ocorregut. Veiem, podem dir, l'efec 

te d 'un succés previ. En el cas del so, som ja acostumats 

a 1'interval temporal i no considerem que aquest ens en- 

ganye. Sentim el que creiem sentir, aqó és, una canonada, 

o el so d'una canonada, o com hom ho vulga dir; pero en 

tot cas el mateix objecte o esdevenimenc -i no un altre- 

que creiem sentir. Pero en el cas de l'estrella no som 

tant conscients d'aquest interval, podem pensar en veure 

l'estrella o el seu efecte -no em pronuncie ara per una
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cosa o l'altra- que aquesta existeix o que estem veient 

l ’estrella própiament i que és ara tal com ens apareix; 

ago és, que veiem ara un estat de coses que existeix ara 

tal com el vegem i que aquest estat de coses és el moment 

present en la vida de l'estrella. Així, finalmert estaríem 

enganyats.

Tot será que prenguem consciencia d'aquest fet 

i que a partir d'ara, quan vegem un punt de llum en el 

cel dubtem que l'estrella que és la causa d'aquest efecte 

existesca en el moment en qué aquest punt de llum en el 

cel és captat per nosaltres. Aquest és l'únic sentit que 

jo li trobe a 1'argument de 1'interval temporal. Pero ago 

mateix, lluny de ser una conclusió negativa, és quelcom 

positiu, en la mida que ens fa progressar en el coneixe

ment del món extern. Si sabem totes aqüestes coses sobre 

la llum, podem fer els cálculs oportuns sobre les coses 

que en cada cas ens interessen. Generalment, per raons 

pragmátiques, es despreciaran les complicacions, deriva- 

des -o que es podrien derivar a nivell del llenguatge- 

d'aquests fenómens, que no tinguen una relleváncia epis 

temológica per a la vida quotidiana. El físic, en canvi, 

podrá treure les conseqüéncies escaients per a la seua 

investigació i explicació deis fenómens (62).

(62) BUTTERFIELD, J. presenta un estudi de les conseqüén
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Si no volem comprómetre'n s , podem dir que el 

que veiem és un punt de llum, de l'existéncia del qual 

no tenim cap dubte. Si de cas -si ens interessa per raons 

teoeiques o d 'investigació práctica- l'únic problema se

rá esbrinar en quin moment ocorregué la causa, el succés 

en la vida de l'estrella que ara percebem.

Aquesta possible solució no és certament un re- 

flex fidel de la positura d'Ayer, Chisholm i Pitcher, si

no fruit de fer confluir aquesta amb la defensada per Gram; 

encara que aquest darrer s'enfronta a la primera. Per tant, 

es tracta, no d'una confluencia natural, sinó d'aixó: de

cies de 1'interval temporal de la observació en el 
llenguatge i explica les raons del seu del seu des- 
preci:

"...time-lags very rarely falsify our judg 
ments abot their Tde les cosesH observable 
properties at the time ve make the observa 
tion" (Seeing the Present, Mind, V o l . 93,
(1984),pp. 161-176; pág. 164).

També per raons pragmátiques diguem que ve
gem l'estrella i no un punt de llum i que sentim 
una canonada i no el so d'una canonada. Identifiquem 
-si es vol fer aquesta distinció- la causa amb 1'e- 
fecte, perqué és la primera la que té relleváncia 
epistemológica per a ia vida quotidiana, i en aques
ta, tan estrella és el punt de llum lá causa del qual 
encara existeix, com aquell fruit d'una estrella de- 
sapareguda. Moltes vegades, quan es parla teórica- 
ment de la percepció, hom oblida que aquesta té inte 
rés per la seua cárrega epistemológica i que aquesta 
es reflecteix, normalment, quan s'utilitza el llen
guatge d'objéctes físics; si es vol, parlant de la 
causa més que no de l'efecte. Quan algú, després 
d 1haver sentit un soroll pregunta: que ha estat ai-
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’'ferM confluir. Així, hem hagut de fer algunes matisaci- 

ons que caldrá afinar. Pero será després. Ara sóm en deu 

te amb Gram; hem utilitzat part del seu tractament de ma

ñera sui generis, i nostra propia, abans de fer-ne expl_í

cit el seu, que, per altra banda, deiem que no comparteix 

la tesi que "podem percebre el passat". A continuació, 

dones, passe a exposar el tractament que fa Gram d'aquest 

problema i la seua oposició a la tesi anterior.

La proposta de Gram és, sense dubte, molt suge- 

rent i en gran mesura encertada, malgrat que considere 

que comet alguns errors importants. Un d'aquests -al meu 

entendre, és ciar- és el que el fa oposar-se a 1 1afirma- 

ció 'podem percebre en el present esdeveniments ja ocorre 

guts". En la seua opinió, veure un succés passat és veure 

un succés en el present que ha ocorregut en el passat, 

préviament al meu acte de percepció, cosa -diu- que és in

compatible amb la noció de succés:

11 Suppose we say that we perceive an event
at time t which is numerically the same as

xó?, no vol que li contestem: "aixó ha estat un so-
roll'1. Malgrat que els fenómens com els de l'estre
lla ja formen part deis nostres coneixements -el so 
sí que és, de tota manera, quelcom conegut per tots 
en quant a 1'interval- ens neguem a parlar de veure 
els efectes per aixó mateix.
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an event occurred at t-1. We could no dis
tinguiste in such a case between an eveht 
which occurred at t-1 and seeing another to 
ken of that event-type which occurs at t .
What must be explained is how we can see 
what we do see, no£ just another token of 
the same type" (63).

Aquesta és la rao que 1'impulsa a rebutjar 

aquesta solució i formular-ne una altra. Analitzarem ara 

la. seua propia i la contrastaren! amb 1 1 anterior, a fi 

de veuere qué aporta de nou i si ens conven? més que no 

la clássica.

Segons Gram, la forga de 1'argument de 1'inter

val temporal naix de la confusió entre la llum com a ob

jecte de percepció i la llum com a medi on es perceben 

els objectes. Els objectes necessiten de la llum per ser 

percebuts, la llum és el medi de la visió. Es aquesta la 

que viatja a una velocitat finita pero no els objectes 

de percepció que ens ofereix; aquests no viatgen gens.

El punt de llum que veiem és produit per una estrella, 

existent en aquest moment o no, és l'efecte d 'un succés 

previ en la vida de l'estrella; pero és un succés present, 

com ho és qualsevol altre efecte present d'una causa pre

via allunyada en el temps. El mateix fenomen ocorre amb 

els objectes més próxims, veiem els objectes grácies a

(63) GRAM, M.S., Op. cit., pág. 133.
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la llum, pero encara que la llum triga un temps, des que 

és emanada de l ’objecte, a atényer-nos, alió que percebem 

en aqueix medi no triga gens.

Amb agó Gram vol dir únicament que, siga l'ob

jecte percebut -en el cas de l'estrella- originat per 

una estrella existent en el moment de la percepció, com 

si ho és per una d 'inexistent, l'objecte que percebesc 

ara és simultani amb l'acte de percebre'1.

"Ve may perceive a nediun that ia the effeet 
of a previous state of the perceptual environ- 
■ent. But the object I perceive is not necessa 
rily an effeet of such a state" (64).

Arriba dones a la conclusió que, encara que 

alió que arriba al meu aparell sensorial siga l'efecte 

d 'un previ estat de coses en 1'entorn -o justament perqué 

és tal efecte- el que ocorre en el meu present perceptiu 

no ha de ser el succés passat ell per ell. Percebem l'e

fecte present d 'un esdeveniment passat que existeix en 

el present.

" I do not see a past event in the present. I 
see a present event which is the effeet of 
prior causes. Although what I perceive is the 
present effeet of a prior cause, it is no 
■ore a perceptual deputy of that cause than

(64) GRAM, M.S., Op. cit., pág. 141.
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any effeet is such a deputy of its causes. 
Tiñe lag is theoretically insignificant in 
an account of perception» For it does not 
show us that we really perceive things that 
are different from what we take ourselves to 
perceive. It does, however, show us that we 
can occasionally make wrong inferences from 
what we see to what we do not. Light points 
may be no stars. Whether we wrongly take them 
to be stars does not prove that we are equal 
ly wrong in thinking that we see, not a per
ceptual replica of a light point, but a real 
light point. We are, further, not seeing a 
past event in the present. The plain fact is 
that we see the present event which has cau
sal antecedents" (65)

Podríem entendre tota aquesta argumentació pre- 

cedent en el següent sentit. Gram advoca perqué el que 

veiem és l'efecte, és a dir, no l'estrella, sinó el punt 

de llum. Pero ago, que en principi pareix raonable, es 

presta a moltes confusions. Una solució que aparenta ser 

bona per ais objectes llunyans vom l'estrella , em tem 

que no será bona per ais objectes próxims, malgrat tot.

El problema sorgeix quan recapacitem en la seua afirma- 

ció que no podem percebre en t un succés ocorregut en t-1 
i combinem aquesta amb la idea que és el medi el que viat 

ja i no pas l'objecte de percepció. De seguida ens assal- 

ta el dubte que aqueix objecte no siga, ja no tan sois 

l'objecte d 'on emanen els quanta de llum, sinó tampoc un 

objecte públic , que consistesca, en canvi, en els quanta

(65) Ibid.
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mateixos, o, el que és pitjor, en la propia experiéncia 

perceptiva, en l'estat mental (encara que ell s'oposa ex- 

plícitament a que puga ser ago darrer).

M'explique. En la meua opinió, el mateix Gram 

confon el medi de percepció i l'objecte percebut. Diu que 

és el medi el que viatja, no l'objecte de percepció. El 

medi és la llum en la qual l'objecte apareix. Ara bé, és 

l'objecte de qué emana la llum i l'objecte percebut el 

mateix? Sembla ser que no. Quin o qué és l'objecte perce

but? L'objecte qué és en l'entorn perceptiu, és l'objecte 

del qual emanen els fotons, per tant és la causa de la 

qual l'objecte percebut és l'efecte. A mé, com insisteix 

Gram, cal parlar de succesos, no de continus; no interes- 

sa per a l'argument de 1'interval temporal l'objecte com 

a tal sinó el succés, que es podria definir com una part 

-petita per demés- de la historia de l'objecte. I, per 

tant, quan percebem, la causa ja ha ocorregut, i -com afir 

ma fins a la feixugor- no podem veure ara el que ja ha 

ocorregut. Tornem a la idea que ha de ser l'efecte el que

percebem. Pero, una altra vegada, qué és l'efecte? car

no pot ser l'objecte allunyat, pot ser altra cosa que el 

mateix medi? Gram deia: "Podem percebre un medi que és

l'efecte d 'un estat previ de l'entorn perceptiu. Pero 1'ob

jecte que percebesc no és necessáriament un efecte de tal

estat". Dues coses he de dir respecte d'aquesta afirmació.
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La primera, que dubte del sentit de "veure el medi"; pen

se que, fins i tot des del seu esquema conceptual és una 

expressió desafortunada. La segona, i aquesta és més re- 

llevant, és que aquesta afirmació és contradictoria. Si 

l ’objecte percebut no és necessáriament un efecte de tal 

estat, hauríem de pensar que és aquell estat, pero ja és 

massa ciar que aquest estat, que és la causa, ja ha ocor

regut, i per tant no pot ser l'objecte de percepció. Tot 

sembla apuntar, aleshores, que no tenim més remei que pen 

sar que, segons Gram, el que percebem immediatament amb 

l'acte de percepció no és més que el mateix medi, perqué 

tampoc no pot ser l'estat de coses actuals. Aq ó ho confir 

ma 1 'afirmació que alio que abasta els nostres organs sen 

sorials és l'efecte d 'un estat previ de l'entorn perceptiu 

i no aquell estat mateix.

Pero en el medi -pense jo- haurá d'aparéixer 

l'objecte, aquell estat inicial tal com era llavors. 0 

siga, que haurem de veure-hi l'objecte en aquell moment, 

tal com era -més o menys- en aquell moment, haurem de dir 

que veiem una porció de la vida passada de l'objecte 

(aquell succés). Pero Gram nega ago mateix. Una altra pos 

sibilitat és que l'objecte de percepció, alio que és di

rectament percebut, siga el fruit de la interrelació en

tre l'objecte o succés-causa i el medi en qué tal objecte 

és immers; en qualsevol cas, Gram ofereix una série de
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confusions importants. A banda de les que ja he dit en

tre el medi i l'objecte -confusions que es combinen amb 

la distinció entre la causa i l'efecte- la més significa 

tiva és la que comet entre el succés ocorreguti la per

cepció del succés ocorregut. És ciar que el succés ocor

regut i el succés de veure un succés ocorregut són suces 

sos diferents. Pero res no hi ha en contra de 'veure ara 

un succés ocorregut abans -segons demostra la física. En 

altres paraules, el fet d'ocórrer un succés en t i veure 

aquest succés en t+n són successos diferents, pero que 

un succés ocórrega en t no implica que no puga ser perce

but en t+n. La percepció no modifica per a res el succés.

l'unica manera que se m'acut per interpretar 

la negació que fa Gram d'agó és que diga -volent o sense 

voler- que el que realment percebem són les partícules 

de llum que arriben a la nostra retina. Perqué d'aquesta 

manera, efectivament, encara que aqüestes siguen les ma- 

teixes que han abandonat l'objecte en t, están en una si 

tuació distinta en t+n, són l'efecte de l'emanació que 

fa l'objecte en t. Tal com Gram planteja la qüestió, cree 

que le problema sorgeix per una manera de raonar que vin- 

dria marcada -conscientment~o inconscientment- per un ti

pus d 'argumentació que es podria desenvolupar de la se- 

güent manera:

1. Un succés ocorre en l'espai e i en el temps t.
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2. Aquest succés consisteix en -o causa- 1' e- 

missió de partícules de llum vers un obser

vador situat en l'espai e+n.

3. Aqüestes partícules triguen un temps a até- 

nyer 1'observador.

4. L'objecte que capta l'observador és un con- 

junt d'aquestes partícules (o l'estat d ' a- 

questes partícules) de llum quan l'atenyen 

en e+n i en el temps t+n
5. El succés ocorregut en e i t és la causa que 

l'observador percebesca en e+n i t+n.
6. Alió que l'observador percep en e+n i t+n és 

un succés diferent a 1 'ocorregut en t i e.

Pero, com el mateix Gram diu, una cosa és el 

medí i l'altra l'objecte o le succés que es dona en tal 

medi, i si el medi no ha de ser el mateix objecte de per

cepció, és a dir, si l'objecte ha de ser quelcom més que 

la llum,aleshores, l'objecte que apareix en aqueix medi 

no ha de ser altre que l'estat de coses en e i tal com 

eren en t. Expressada aquesta crítica d 'una altra manera, 

nosaltres no veiem els fotons; els fotons emanats d 'un 

objecte causen la nostra percepció, pero aquesta, causa

da pels fotons, és la percepció de l'objecte o el succés 

escaient en la vida de l'objecte, no deis fotons matei- 

xos. Gram ha confós, unint-los imprópiament- dos nivells
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de llenguatge de percepció: el nivell explicatiu de la 

física i el nivell de resultats o de producte perceptiu 

del llenguatge comú.

En resum, Gram, en voler distingir entre la cau 

sa i l'efecte -intenció, per altra banda, lloable- confon 

el medi i l'objecte de la percepció que ell s'havia entes 

tat a distingir, i parí -car no se m'acut altra interpre-

tació de la seua explicació- de veure partícules de llum.

Les coses així, en comptes de combatre el defensor deis 

sense-data, els obre el camí per a la seua introducció, 

car les partícules que arriben a cadascú no poden arribar 

a un altre alhora i, en conseqüéncia, no pot haver-hi un 

objecte públic d'observació (66). (Les partícules de llum 

haurien de ser el medi físic -no epistemológic- per acce- 

dir a on es dóna aquest objecte públic que ha de ser 1 1ob

jecte de la percepció, pero agó no és el que diu Gram que,

al meu entendre, confon 1'aspecte físic i 1'epistemológic).

És cert de tota manera que si "percebem un suc

cés en el temps t que és numéricament el mateix que el 

que ha ocorregut en t—1", agó podria implicar el que con

tinua dient Gram: "No podríem distingir en tal cas entre

(66) Encara que per raons contingents i no necessáries 
com és el cas deis sense-data.
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un succés que ha ocorregut en t-1 i veure una altra ins

tancia de tal succés-tipus que ocorre en t " . Estic d ' a- 

cord amb agó si el que vol dir és el que diu Armstrong 

quan afirma que no podem veure un succés passat en tant 

que passat (67), i si aquesta expressió d'Armstrong vol 

dir que no podem, per la mera percepció, saber en quin 

moment ha ocorregut el succés que ara percebem, i que 

alio que percebem sempre sembla ser simultani amb la per 

cepció, amb l'acte de percebre-ho. És cert que amb l'acte 

de percepció no podem -si no tenim altra informado- sa

ber quan va ocórrer 1'emanació de la lum que ara ens arri 

ba; pero per aixó no hem de dir que no veiem aqueix punt 

de llum. Per altra banda, si sabem totes aqüestes coses,

1'error será menor, ja que quan vegem els punts de llum 

en el cel, podem pensar que són producte d'un estat previ 

de coses, no de coses que están ocorrent ara i, en conse- 

qüéncia, corregir la il.lusió del temps.

La il.lusió temporal no implica, de tota mane

ra que no percebem altra cosa que les nostres própies sen 

sacions. Tampoc les "causes" de Gram no són lliures d 1er

ror en la s i t u a d o  temporal per part nostra de les matei- 

xes. Cree que en aquest cas el més convenient seria repren 

dre les paraules que Austin pronuncia respecte de la il.lu

(67) ARMSTRONG, D.M., O p . cit., págs. 147-48.
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3 i ó del bastó parcialment submergit en 1 1aigua en Sense 
and Sensibilia i dir de les estrelles que es veuen ara, 

després de molt de temps que el succés ha ocorregut: de 

quina altra manera podríem veure-les? 0 dir amb Quinton 

en The Nature of Things:

"If my perxeption of an object involves so
né false beliefs about it, it does not follov 
that ay perception is illusory as a whole 
(¡..Jl do still see the sun, even if it is the '
sun of eight ainutes ago"(68).

Per a Gram, l'argument de l'interval temporal 

sois triomfaria si demostrás que el que percebem i el que 

creiem percebre no són una i la mateixa cosa. Pero jo sos 

tinc que triomfa també si prova que el que veiem no és

quelcom públic, objectiu, comú a diversos observadors. I

malgrat que, pense, Gram estará d'acord amb aquesta afir- 

mació, de la seua argumentació es desprén, en canvi, que 

el que percebem és privat en cada cas. Si extrapolem les 

paraules de Gram sobre la percepció visual a la percepció 

auditiva, veurem l'absurd d'algunes de les seues afirma- 

cions. En primer lloc tindríem, com a resultat d'aquesta 

extarpolació, que no és el mateix oir el so que oir quel

com en el so; cosa que sembla incomprensible almenys en 

la percepció directa, on oir quelcom és sempre oir el seu

(68) QUINTON, A., The Nature Of Things, London, Routledge 
& Kegan Paul, 1.973; págs. 201-202.
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oir el seu so. A més, si continuaren! amb la seua argumen 

tació, obtindríem resultats com el que segueix: Quan una

explosió es produeix en el punt A (vegeu figura 1), aques 

ta ha d 'esdevenir en un temps, diguem-ne, t; pero l ’acte 

de percepció del so per l'individu situat en el punt B 
ha d'ocorrer en el temps t + m i el de l'individu situat 

en el punt C en t+n. Ja que, segons Gram, no es pot per- 

cebre en t+n (ot+n) un succés ocorregut en t, el que els 

individus perceben en B i C ha de ser un succés diferent; 

en definitiva, un objecte diferent (car no veig la mane

ra de fer la distinció entre el so com a medi i les co

ses que es donen en el so). I per la mateixa rao, un ob 

jecte particular diferent en B i C, diferents també en

tre sí (69 )

(69) Cornman, en una exposició prou burda de l'argument, 
declara l'éxit d'aquest basant-se en raons paregu- 
des a les que ací es critiquen com invalides. Pero 
no el consideraré tan sois. Aquell que estiga inte 
ressat pot acodir a les pagines 243-246 del seu lli_

A B C

f ig . 1
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Percebem sons com percebem punts de llum, pero 

aquests són públics; els fotons, com les ones acústiques, 

són els responsables de la nostra percepció. Malgrat que 

aquests siguen els mitjans per a la percepció, pero, el 

que percebem són les coses, els successos, els sons, els 

olors, etc. (objectes públics). Entitats tais com fotons 

i ones acústiques fan que percebem, pero el que percebem, 

i ho percebem directament, són objectes públics. Ni els 

fotons ni les ones acústiques són percebuts, sinó que 

són la causa (o millor, una causa entre altres) que po- 

guem percebre -directament, insistesc- els objectes. Per 

tant, els individus situats en B i C senten una i la ma- 

teixa explosió. L'única evidencia que tenim d'una estre

lla mitjangant la percepció, tant si l'estrella encara 

existeix com si no, és el punt de llum; realment, veure 

una estrella consisteix a veure un punt de llum , com 

escoltar una canonada o una explosió consisteix a escol 

tar un so, si hem admés que podem percebre en t+n el 

que ha ocorregut en t (existesca o no en t+n) no veig 

cap inconvenient a sostenir que el que percep directa

ment en cada cas és l'estrella (aixó sí, tal com era 

en t) o l'explosió.

bre Perception, Common Sense and Science. Més corree 
ta és en canvi l'análisi que havia fet en Materia- 
lism and Sensations, on el rebutja. Cfr. Materia- 
lism and Sensations, New Haven i London, Yale Uni- 
versity Press, 1971; págs.218-227
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Per acabar, cal dir només que, en tot cas, 1'ar 

gument de 1'interval temporal presenta un cas d'il.lusió 

temporal, no de delusió (entes aquest terme ací única- 

ment en el sentit de percebre coses inexistents), com 

alguns autors han pretés.



TEORIES DELS SENSE-DATA
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2^ _ teories_ dels_ sknse-data

Fins ací, dones, hem tractat amb tres deis prin 

cipals arguments per a la introducció deis sense-data.

Hem contraragumentat i, pense, hem demostrat almenys el 

fracás deis dos últims. L'argument de la il.lusió és per 

ara el que ha resultat millor tractat i el que de moment 

pot seguir amb éxit, amb algunes matisacions. D'aquest 

hem dit que era una combinació de diferents arguments, o 

que, almenys, és necessitat de certs arguments subsidia- 

ris per tal que es seguesca la seua conclusió. Més avant 

el tractarem més a fons i també els diferents pressupos- 

tos sobre els que es sustenta. Per altra banda, he de 

dir que hi ha altres arguments que tracten aquest mateix 

problema, o altres formes d'aquest mateix argument, que 

ja aniran apareguent en el seu moment.

Pero el que és ciar és que alio que constitueix 

el centre de tots aquests arguments, els sense-data, han 

dut la pitjor part de l'exposició. Només algunes pinzella 

des s'hi han apuntat respecte del seu status ontológic i 

epistemológic. Pero, en el fons, aquests han estat més 

aviat el principal supósit de tota l'exposició. Cosa,
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per altra banda, normal ja que sois mostrant -o supo- 

sant de mostrar- la impossibilitat de percebre directa

ment -o de sentir- els objectes físics, pot anar cons- 

truint-se aquesta altra entitat, per oposició a aquests 

o a les coses materials (70). De totes maneres, moltes 

preguntes hi han quedat en l'aire: són físics, mentáis 

o alguna altra cosa, els sense-data? Poden existir sen- 

se ser percebuts? Tenen les qualitats que percebem o po 

den tenir-ne d'altres que no percebem en el moment? Són 

bidimensionals o tridimensionals? Quin tipus de durada 

tenen? Són públics o privats?

Totes aqüestes qüestions han romas gairebé sen 

se resposta en el primer capítol. Hora é s , dones, que 

ens n'ocupem. Pero abans, i per si algú es feia il.lu- 

sions - i no precisament sensorials-, he de dir que no 

hi ha una resposta universalment admesa a cap d'aquestes 

preguntes entre els mateixos que defensen els sense-data. 

Un altre cop, sota aquest nom (o fins i tot amb altres 

noms) s'oculten entitats no sempre idéntiques, que, de 

vegades, presenten algunes qualitats ben diverses. A mos

(70) I dic "objectes físics o coses materials" perqué, 
per exemple per a Price, ambdues no són una matei- 
xa cosa (Cfr. Perception, passin.) Qué entén per 
una cosa i l ’altra s 'especificará si escau en el 
seu moment.



trar-ho i intentar arribar a algún punt de confluencia 

dedicarem bona part del present capítol. L'altra será 

fruit i relex d'algunes d'aqüestes divergéncies en la 

concepció deis sense-data: exposarem les més importants 

teories que parten deis sense-data.
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2^1 La naturalesa deis sense-data

Per tal de comentar amb bon peu amb aqüestes 

dificultats que se'ns presenten, és convenient que fem 

algunes refelexions. Més que no de la naturalesa deis 

sense-data própiament, tal vegada convindria ocupar-se 

de llur status epistemológic i de les relacions deis uns 

amb els altres. Moltes vegades s'ha dit, des de la pers

pectiva de llur defensa, que sois aquest tópic ens ha 

d 1 importar, alió que resta és competeéncia deis metafí- 

sics. Aquesta és l'opinió de molts, sobre tot d'aquells 

que, com Ayer, defensen que l ’opció pels sense-data no 

és més que l'opció per un llenguatge, no l'explicació 

d'uns fets. Nogensmenys, els sense-data han esdevingut 

sovint -si no sempre- entitats amb atributs propis, con- 

travenint les bones intencions d'aquests darrers fin i 

tot (71). Haurem d'atendre, llavors, també a aquest aspee 

te de la discusió.

Moltes coses s'han dit deis sense-data; moltes 

i oposades, fins i tot contradictories. A fi de no fer es

(71) No passará molt de temps -moltes pagines- que agó no 
quede demostrart
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peculacions excessives, será bo que de bell antuvi inten- 

tem de prendre partit per alguna de les diferents deter- 

minacions. Peí que aixo respecta, una pregunta és clau, 

i és la que marcará la frontera entre dues positures ben 

marcades a tal efecte: És el esse deis sense-data llur 

percipi? Pregunta que té dues vessants en la seua concre

ció: 1) Són entitats privades?, i 2) Són com apareixen? 

Aqüestes preguntes determinaran la primera part d'aquest 

capítol. I a partir d'ara dic que, des del meu punt de 

vista, si s'admet 1' existencia, la postulació. o el llen

guatge deis sense-data, l'única resposta possible -conse- 

qüent- és una i la mateixa per a ambdues: "sí". Al meu 

entendre, sois té sentit mantenir que es perceben direc

tament sense-data si: 1) són entitats privades, i 2) són 

com apareixen; en definitiva si, 3), en tots els seus as 

pectes -qualitatius i existencials- el esse deis sense- 

data és llur percipi (72). Respondre "no" a alguna d 'a- 

questes qüestions, porta, segons pense -almenys de mo

ment-, a contradiceions flagrants, o si més no a 1 ' arbi^ 

trarietat de la introducció deis sense-data front a les 

coses materials. Al cap i a la fi són les coses materials 

les que no són sempre com apareixen, no són mai entitats

(72) Com el lector comprendrá, li done, dones, la raó a
Ayer. Des d 1 aquesta perspectiva, la positura d'Ayer, 
entre les clássiques, em sembla que és la més soste 
nible.



104

privades -en el sentit que són almenys lógicament acces- 

sibles, per definido, a altres en totes les ocasions- 

i llur esse no depén de cap manera de llur percipi; i 

els sense-data es postulen per fer front ais problemes que 

aqüestes característiques presenten en el terreny de la 

percepció i per oposició a aqüestes.

Perqué aquesta afirmació vaja apareixent clara 

en una primera aproximació, no estaráde més que, malgrat 

el perill d'ésser repetitius, recordem d'on naix 1'exigen 

cia vers els sense-data. Será bó que recordem les neces- 

sitats a les qué al.ludia l'argument de la il.lusió i que 

li donaven la forga. L'argument de la il.lusió té sentit, 

a banda de tot, per la necessitat deis seus defensors de 

trobar aquelles proposicions básiques sobre 1'experiéncia 

que oferesquen un coneixement directe incorregible. Aques 

ta necessitat és la que marcará les qualitats deis sense- 

data i alió que els fará oposats a les coses materials, 

de les quals no sembla que puga haver-hi aquest coneixe

ment. Així,les coses materials podien presentar aspectes 

ben diferents deis que realment tenien, semblar que exis- 

teixen quan realment no hi són, etc.,etc. La missió deis 

sense-data era la d'aconseguir que totes les possibles 

equivocacions que l'afirmació de coses materials en els 

enunciats de percepció permetia esdevinguen senzillament 

impossibles. Per tant, en el llenguatge de sense-data,
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si ha d'acomplir aquesta finalitat , qualsevol afirmació 

sobre 1' experiéncia directa, si és sincera, ha de ser 

vertadera. A base de qué? Aquí és on rau la qüestió, i 

el que em fa volcar vers la part d 1Ayer: els sense-data 

no obeixen a la conscienciació d 'uns fets que fins a llur 

introducció havien romas per descobrir; es tracta, en 

canvi de postular -modelar-, crear, definir- unes enti

tats que ens permeten de guanyar la seguretat que les co 

ses materials ens negaven.

El sense-data són útils en tant que, davant l'a 

parenga d'un bastó que apareix tort peí fet d'ésser par- 

cialment submergit en l'aigua, no presenten el problema 

de poder jutjar-lo equivocadament, no ens compromet amb 

"el quebrament" del bastó, sinó del sense-datum; davant 

d'una "daga de Macbeth" inexistent ens compromet només 

amb el sense-datum amb forma de daga i no amb un existent 

físic. Els sense-data es postulen, i sois així tenen sen

tit, per salvar la distancia entre l'aparenga de les co

ses i les coses mateixes; el sense-datum és més aviat la 

pura aparenta, i per tant no fa sentit distingir-hi entre 

la seua aparenga i la seua realitat; fer agó darrer és 

reinstaurar el problema i és al que podem imputar a alg- 

guns autors . Contra ells va adregada la nostra lluita.

Malgrat tot, determinar quin tipus d'entitat
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són els sense-data no és , per raons obvies , una tasca 

fácil. Tal vegada el millor que es pot fer siga reproduir 

la caracterització que n'ofereix Price i amb la qual, al 

menys aquells que no tracten els sense-data com a enti

tats semifísiques (és a dir, que no els conceben com Moo- 

r e , Russell o Broad), convindrien.

Price ofereix en el capítol V del seu Percep- 
tion (págs. 103 i ss; vegeu també págs 18-19.) aqüestes 

notes definitórie.s en sentit negatiu -perqué és més fá

cil dir alió que no són que alió que són:

1. No són universals.

2. No són fets o atributs.

3. No són substáncies (perqué no persisteixen

ni tenen característiques causals).

4. Tampoc no són fases o estats de les substán 

cies .

Qués són, aleshores, els sense-data? Cree que 

la millor manera d'aclarir-ho no és donar una definició 

general, sinó, com feia Moore, donar un exemple de sene- 

datum. I un bon exemple és un deis que ell ofereix: una 

post-imatge. Veure una post-imatge és una bona instancia 

de veure un sense-datum. Un sense-datum és un particular 

existent, noés un fet. Veure una post-imatge és un fet, 

pero la post-imatge mateixa -que és vista- no és un fet,
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sino l'objecte del fet. És un fet que siga roja o bri- 

llant, pero són fets sobre la post-imatge que és l'objec 

te del qual aquests son fets o atributs. Tampoc no po

dem dir d'ella que siga una substancia, perqué és quel

com quasi bé instantani i no té propietats causals, més 

aviat n'és l'efecte d'altres causes. Tampoc no és una fa 

se o un estat d 'una substancia. Encara que veure una post 

imatge és, en certa manera, fruit d 'un estat del meu cer- 

vell, o del meu aparell visual en general, no podem dir 

que ella mateixa siga aqueix estat. Si bé és cert que no 

podem separar, quant a existencia, la post-imatge (objec 

te) del fet de veure la post-imatge (acte), no podem dir 

sense amagar cap aspecte rellevant que una i l'altre 

són la mateixa cosa. Ayer, que és d'acord amb aqüestes 

característiques que Price havia senyalat, explica per 

qué és així de la manera següent:

"If ve agree to say that the objects of vhich 
ve are directly avare are alvays sense-data, 
then ve are deciding to treat then and not 
■inds or aaterial things as the units in teris 
of vhich ve are to describe our perceptual 
experience. The question therefore that ve 
■ust ask is not hov sense-data are to be in- 
corpored in the categories of nind or natter, 
or vhereabouts they are located in physical 
space , but rather nov our conceptions of 
"nind" and "aaterial things" and "physical 
space" are to be analysed in terns of then. 
Accordingly, if ve conclude that sense-data 
are not States of nind, ve nust not then look 
round for some other container for then, such 
as the brain or the "psycho-cerebral conpound". 
For it is already a mistake to suppose that 
they can be phases of any substanee, or any-
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where in the physical space at all" (73).

Aquesta és, en termes generáis, la concepció

que tenen alguns defensors deis sense-data, ais quals 

anomenaré "defensors del sense-datun neutral" (d.sd.n.).

I aquesta és l'única que em sembla, en principi, raona-

ble. Pero com ja he deixat veure, no tots han estat d 1 a- 

cord. Aquells que he esmentat més a dalt i que anomenaré 

"defensors deis sense-data semi-físic" (d.s.d.s.f) no ho 

estaven.

La millor manera de veure aqüestes diferencies

és anar a poc a poc. Avaluant-les, sortiran amb més cía- ♦
redat les dificultats o virtuts de les diferents caracte- 

ritzacions deis sense-data.

(73) The Foundations of Eapirical Knowledge, pág. 117. 
Compareu amb Price, o p . cit., págs 18-19’.
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2^1^1_Són_entitats_privades?

Havíem dit que Moore era 1'introductor del ter-

me "sense-datum" i que era amb ell que els problemes co-

mengaven. Aquesta pregunta que ara ens ocupa no és una

excepció en els seus escrits, ni és una qüestió que pu-

ga ser deslligada de les altres que hem plantejat. Per 

tal de decidir-les, haurem de recordar els seus tracta- 

ments i acabar de mostrar que els problemes no ern pocs. 

En la incapacitat de Moore per decidir si els sense-data 

pertanyien o no a la superficie de l'objecte, rau, com 

comprendrem de seguida, la indecisió per considerar-los 

entitats publiques o privades, junt, com és ciar, i for- 

mant un tot, a les altres qüestions que són inseparables, 

fins i tot quasi per a la análisi. En la mesura que agó 

siga possible, pero, intrntarem de presentar-les separa- 

dament.

Moore distingeix diversos sentits de "veure"

(74) i, en general, de "percebre". El sense-datum era

aquell objecte que apareixia en el nivell més básic de

(74) Vegeu págs. 9 i ss. d'aquest treball.
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percepció, al que Moore anomenava "aprehensió directa" i 

que consistia en l'extracció (o elecció) d 'un element 

deis que composaven el "camp visual -o perceptiu- direc- 

te". Sense-datum i aprehensió directa són, dones, concep 

tes mutuament dependents; pero cap deis dos no és expli- 

cat separadament per Moore, i aquesta falta de definició 

és , en la meua opinió, la que el porta a una serie de pa 

radoxes que acabaran en la que segueix:

"•••I said that I vas strongly inclined to 
agree []...]] that physical surfaces are di- 
rectly apprehended. I am therefore, now say 
ing that I am strongly inclined to take a 
viev incompatible with that which I then said 
I vas strongly inclinated to take. And this 
is the truth. I am strongly inclinated to ta
ke both of these incompatible vievs. I am com 
pletely puzzled about the matter, and only 
wish I could see any vay of setting it"(75).

Com deia, aquesta paradoxa no és més que el

f rui t i reflex de moltes que pretenc de de nunc iar amb

inten ció de re soldre aquella qüestió pr ime ra de si el

sense -data ere n privats i , en princ iPi , s i eren priva

per a Moore.

Quan veiem una má (la nostra má dreta), apre- 

heníem directament un sense-datum, que en primera instan

(75) A Reply to my Critics en P.A Schilpp (ed.), o p . 
cit., págs. 533-687; págs. 658-659.
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cia -afirmava Moore- pensávem era part de la seua super

ficie, pero que si seguíem pensant-ho (pensant sobre 

aquesta qüestió ), teníem dubtes seriosos de si conside- 

rar-ho com a tal. En general -Moore sostenia- sempre que 

percebem un objecte físic, percebem directament un sense- 

datum. Pertany a la funció de percebre un objecte, el 

fet de percebre directament un sense-datum. 0, encara d'u 

na altra manera, el sentit de "percebre" en el que diem 

que percebem objectes físic implica necessáriament l'al- 

tre sentit de "percebre", el directe, en qué es percep 

un sense-datum. El problema és saber si es pot percebre 

directament un objecte físic o, el que seria el mateix, 

si un objecte físic, o part d 'un objecte físic, pot ser 

alhora un sense-datum. I el mateix Moore afirma que sem

pre que veiem, oím, etc., alguna cosa, aprehenem directa

ment un sense-datum que és subjectiu, pero que a l'ensems 

sembla ser idéntic a l'objecte, o part de la seua super

ficie -o a 1 1esdeveniment físic- que és públicament obser 

vable (76). Té, diu, bones raons per dubtar que ambdós pu

(76) Alguns autors, com ara Bouwsma -Moore's Theory of
Sense-Data- o Hirst en "La diferencia entre percibir 
por los sentidos y observar" en Warnock (ed.), han 
volgut veure en 1'ús deis sense-data de Moore una 
equiparació de veure ais altres sentits. Així com 
quan diem que oim una rata, hi ha un sentit més di
recte en qué el que volem dir és que oim un soroll 
de rata, per exemple un rascar; així ha d'haver un 
equivalent en la visió, "una visió" de la rata.
Igual que olorar un formatge és olorar una olor, veu 
re un objecte haurá de consistir a veure directa-
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guen ser idéntics. Com diu també en A Reply to my Critics:

"I know perfectly well that, if ay present si 
tuation had been different from what it is on 
ly in the respect that I had been wearing blue 
spectacles of plain glass, then the part of 
the surface of my hand which I am now seeing 
vould have looked to me of a somewhat diffe
rent colour from that which it looks to me.
But there are good (though not conclusive) rea 
sons for thinking that if it looked of a diffe 
rent colour, then the directly seen object, 
which would then have "corresponded" to this 
part of the surface of ny hand would have been 
of a different colour from dircetly seen object 
which now "corresponda" to that piece of surfa 
ce of my hand. But, if so, the directly seen 
object, which would then '^corresponded" to that 
piece of surface cannot possibly be identical 
with the piece of surface in question. And if 
it is not, then certainly nothing else which 
I am directly seeing is identical with that 
piece of physical surface. And henee there is 
a good (though not conclusive) reason for think 
ing that the sense of ”see" in which I am see
ing part of the surface of my right hand can
not be identical with that "directly see" is

ment un sense-datum. Pero agó és malinterpretar Moo
re. Com ell confessa:

"I am perfectly certain that this has no
thing whatever to do with my view that a 
certain visual object which I am now seeing 
directly, in seeing part of the surface of 
my hand, may not be identical with the part 
of the surface of my hand which I am seeing. 
I do not thing ever though that seeing a 
physical surface was analogous to hearing a 
physical object, such as a rat, or a bell, 
or a motor-car, or to smelling a physical 
object such as a rat, or a rose, or an oni— 
on. I thought, and still think, that the 
true analogy to seeing aphysical surface is 
not hearing a physical object, but hearing 
a physical sound; and, as I have just tried 
to shew, there seems to me to be just the
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a synonym for "see" when used in that sense"
(77) .

Pero, així les coses, o bé és el cas que , 1), 

el sense-datum és sempre idéntic a l'objecte públic (su

perficie, so, etc.), 2), no ho és mai; o és el cas que,

3), algunes vegades és idéntic i d'altres no ho és, segons 

que siguen -diguem-ne- normáis o anormals .

Veiem els diferents casos un per un. Si és el 

cas que 1), i.e., si els sense-data són sempre idéntics 

a part de la superficie de l'objecte, aleshores el que es 

sosté és un realisme ingenu. No cal postular els sense-da

ta com a elements oposats o diferenciats de l'objecte fí

sic, perqué ells mateixos són objectes físics. Nogensmenys, 

si es postulen, aquests sense-data no són, en aqueix cas, 

substituts o intermediaris de l'objecte vers la percepció 

que en tenim. Si és així, el terme "percepció directa" no 

tindria cap altre sentit que afirmar la absoluta veritat 

següent: -traslladat a la visió- "sempre que vegem un ob-

same sort of reason for supposing that, in order to 
hear a physical sound, I must hear directly an object 
(also called "a sound") which may not be identical 
with the physical sound which I hear, as for suppos* 
ing that in order to see a physical surface I must 
see directly a visual object which may not be identi 
cal with the physical surface which I see" (Op. cit., 
pág. 647)

(77) Págs, 642-643.
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jecte, el que veritablement veiem -el que veiem directa- 

ment- és una part de la seua superficie, no l'objecte ma

te ix sencer (78).

Pero, evidentment, aquesta no és la posició de 

Moore; i dic "evidentment", perqué si no ho és ara per al 

lector, ho será tot seguit. No és aquesta la posició de 

Moore per diverses raons: Una, perqué, efectivament, sem

bla ser una condició necessária perqué quelcom siga un sen 

se-datum -en la interpretació de Moore, és ciar- el que 

siga percebut en la seua totalitat, amb totes les seues 

parts, cosa que exclou la major part deis objectes físics, 

si no tots; i encara que no exclou la part de la superfi

cie que es percep íntegra i que és tan física com l'objec

te del qual és superficie, aquesta quedará també exclosa, 

quan la la combinem amb una altra condició de la percepció 

directa i que prompte veurem (79). Una altra raó és que

(78) Compareu-ho amb 1'argumentació que Descartes fa en 
la 3a Meditació, sobre la visió que hom té deis via 
nants des de la finestra.

(79) Que Moore considera agó com una condició necessária 
per a la percepció directa, ho prova el text següent

"You certainly do not see your hand in the 
same sense in which you see that part of 
its surface which is turned towards you; 
and it is only the latter sense of "see" 
-that in which you are seeing a particu
lar part of its surface, and not seeing 
other parts- which can possibly be identi
cal with that sense of "see" in which you 
see an after-image with closed eyes" (Pag. 
632) .



no té cap sentit extreure de la percepció una funció ano- 

menada "percepció directa", si no és que es vol aconseguir 

alguna cosa introduint-la, i l'única cosa possible és que 

es vulga eliminar de la percepció tots aquells elements 

que puguen contenir error; és a dir, aquells que no siguen 

donats, i per tant, coneguts immediatament. Agó ho confir

ma el mateix Moore, com després veurem. Una tercera raó, 

la donen els exemples de sense-data que ofereix; normal- 

ment cita com a exemples a les post-imatges, objectes d ' al 

lucinació, dolor de dents, de cap, etc. Finalment, una 

última raó, la constitueix el fet que per "camp visual d£ 

recte" entenga -segons ell mateix diu- el que Russell en- 

tén per "perspectiva".

El que jo sostinc és que l'única opció que Moore 

pot prendre si defensa els sesnse-data és la 2), és a dir, 

que els sense-data no són mai part de la superficie deis 

objectes físics (80). Pero deis seus escrits -de quasi bé 

tots- es desprén més aviat que defensa la posició 3): que 

de vegades són idéntics a la superficie de l'objecte i que 

de vegades no ho són. Aquesta posició és la que porta a 

totes aqueixes paradoxes. Les raons per les quals defensar 

3) porta a contradiccions són les mateixes que feien im-

(80) De fet, en "Visual Sense-Data", Moore reconeix final
ment que hom no pot veure directament part de la su
perficie d 'un objecte físic.
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possible dir que Moore defensava la posició 1), i que ara 

passem a analitzar.

Una de les raons que oferíem era que una condi- 

ció necessária perqué quelcom siga un sense-datum és que 

siga percebut en la seua integritat. Aixó deixava oberta 

la possibilitat que part de la superficie d 'un objecte f.í 

sic fora percebuda directament. Ara bé, si agó es combina 

amb l'altra condició necessária per dir que quelcom és un 

sense-datum, hi queda excolsa aquesta possibilitat. Aques

ta altra condició és que siga directament aprehés, i per 

"aprehensió directa” Moore diu entendre alió mateix que 

Berkeley anomenava "percepció directa” . Berkeley afirma 

que la percepció directa elimina qualsevol possibilitat 

d 'error (81). És contradictori, en la seua opinió, de supo 

sar que hom puga equivocar-se respecte d'alló que percep 

directament. És a dir, és una condició necessária per po

der dir que quelcom és percebut directament, que no puga 

haver-hi error de percepció. I aquesta impossibilitat hau 

rá d'ésser una impossibilitat lógica. Per aixó Moore po

sa com a exemple de sense-data les post-imatges, o el mal 

de cap. Per definido, hom no pot equivocar-se quan diu 

que una post-imatge és de tal forma o que té un mal de cap 

-a no ser un error lingüístic. Podrá cometre errors lin-

(81) Vegeu: Tres Diálegs entre Hylas i Philonus. Tercer 
Di áleg.
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giiístics a 1 1 hora de descriure' ls, pero no pot captar-los

de manera diferent a com son; no es pot dir que els percep

amb qualitats diferents de les que realment tenen, perqué 

aixó és un no-sentit.

Com Moore diu, aquest ús de "percepció directa"

es pot equiparar amb "teñir". Es a dir, dir que es percep

directament quelcom és el mateix que dir que es té, i per 

tant, la post-imatge -per exemple- que es té és la post- 

imatge que es veu; i es veu, per definició, tal com es té 

(82). Tampoc no té sentit dir d'una post-imatge, o d'una 

daga al.lucinada, o d 'un mal de cap, que existeixen quan 

no són percebuts.

Per tot aixó, haurem de dir que els objectes fí

sics no poden ser "aprehesos direcatment". La percepció

immediata implica incorregibilitat, pero implica, a més, 

o per aixó mateix, que el esse de les coses així perce-

budes en siga percipi. Com sosté Moore:

"...I ao inclined to think that it is impossi-
ble that anything which has the sensible qua*
lity "blue" and more generally, anything what 
ever which is directly aprehended, any sense-
datum that is, should exist unfelt. If this

(82) De tota manera aquesta analogia no pot ser exacta i 
mereixerá una análisi més detallada més endavant.
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is so, it would follow at once, that no sen-
se-datum can be identical with any physical
surface, which is the sane thing as to say 
that not physical surface can be directly 
aprehended: that it is a contradiction to say 
that any is" (Op. cit, pág. 658)

I encara que Moore sosté a la vegada la posició 

contraria, jo cree que és aquesta 1 'única que pot defensar 

amb sentit. Car, encara que la incorregibilitat -entesa 

d'una determinada forma- permetria que Moore defensas que 

alguns objectes físics poguessen ser directament percebuts, 

no ho permet en canvi l'altra condició (la de ser percebuts 

íntegrament). De tota manera, la incorregibilitat que és 

propugna no és una incorregibilitat basada en la certesa, 

sinó en la lógica. Respecte deis sense-data, si són coses 

tais com post-imatges, es fa impossible la suposició, per 

part deis altres, que hom puga ésser errat; quan 1'afirma 

ció de percepció d'objectes físics no l'elimina. L 'error

perceptiu té sentit quan es parla d'objectes físics per

qué pot haver-hi verificació (83). Sempre es poden fer pro 

ves convingudes intersubjectivament per tal de comprovar, 

d'una acceptable per tothom, que hi ha efectivament tal 

objecte i que és de tal i tal manera. Pero aqó no ocor- 

re amb les post-imatges; no té sentit dir que pot haver

(83) Norman Malcolm ofereix una bona explicació del per
qué de la incorregibilitat deis sense-data en el seu 
article "Direct Perception" reimprés en Knowledge and 
Certainty, Ithaca and London, Cornell University Press,
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error, perqué tampoc no pot haver verificació, ni té sen

tit parlar-ne. Cada vegada que veig una post-imatge, és 

una post-imatge diferent. I, per altra banda, tampoc els 

altres no hi tanen accés. Com diu Malcolm:

"It is notevorthy that it is only in a quali- 
fied sense that the concept of a possible 
error of perception fails to apply to the per 
ceptual statement, i.e., only the person vho 
utters the statement (and any other person vho 
has an equally priviliged viev of the object) 
cannot conceive that he is making an error of 
perception; and all others can. Vheras it is an 
unqualified sense that the concept of a possi
ble error fails to apply to the after-image 
statement, i.e., no one at all can conceive 
that the person vho utters it is making an 
error of perception" (84).

Per tant, quan Moore vulga introduir "parts de 

les superficies deis objectes" en aqueixa classe d'objec

tes directament percebuts, automáticament haurá de contra 

dir-se. No veig com es podran fer casar els objectes físics 

amb el grup de sense-data que justament es defineixen per 

oposició a aquests. La incorregibilitat de les afirmacions 

sobre els segons es mostra per oposició ais primers: men- 

tre u pot ignorar alguna característica perceptiva de la 

cosa percebuda, no pot ignorar, en canvi, alguna caracterís

1.975, págs. 73-95. Altres autors neguen que puga ha- 
ver-hi tal incorregibilitat, pero ja tractarem aqó 
en el seu moment.

(84) MALCOLM, N., Loe. cit., pág. 93.
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tica de la post-imatge, perqué ignorar-la és no percebre- 

la i no percebre-la implica que la post-imatge no la tin

ga. Una post-imatge no pot teñir, per definició, una taca 

groga en la part esquerra que jo no percep, perqué el fet 

que jo no la percebesca implica que no la tinga; la post- 

imatge és el jo veig i no res més que el que jo veig, per 

qué no te cap altra existéncia ni altres atributs que els 

que depenen de la meua percepció. Per tant, i com a conclu 

sió. intentar ficar junts post-imatges i objectes físics 

en el conjunt de sense-data, a més de quelcom contradicto 

ri és negar la distinció entre els uns i els altres; o, 

d ’altra manera: ficar-los junts és contradictori i la dis

tinció, introducció i estipulació deis sense-data cau en 

térra per mancanga de sentit.

Així, quan Moore afirma:

" I intentionally so used it Tel terme "sen
se datum"] that it should not be at all events, 
an obvuous contradiction to say that some phy
sical realities are also sense-data. It still 
vould be a contradiction, even in ny usage, to 
say this, if what I meant by "direct aprehen
sión" vas such that the function "x is direct 
ly aprehended" entails "x is not a physical 
reality". But it vas not (and still is not) 
obvious to me that there is any contradiction 
in saying that some physical realities (inclu 
ding physical sounds and physical surfaces) 
are directly aprehended: I think there may be 
a contradiction in saying this, büt it is not 
obvious to me that there is” (85).

(85) Op. cit., pág. 643.
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Li haurem de contestar que l'única manera de fer sentit 

deis sense-data és el que siga impossible alió que ell 

no nega que puga ser. És a dir, que siga contradictori que 

la funció "x s 1aprehén directament" puga permetre que "x 

siga una realitat material".

I malgrat que ja ha quedat ben patent que els 

sense-data han de ser objectes privats fins i tot per a 

Moore, ens queda una rao en favor d'aquesta idea per ana- 

litzar. Era que Moore deia entendre per "camp visual direc 

te" la mateixa cosa que Russell entenia per 'perspectiva".

I encara que siga per enllagar amb aquest altre autor i 

perqué quede més ciar, fins i tot des d'una altra concep- 

ció, que els esne-data no poden ser públics, analitzarem 

ara que entén Russell per perspectiva i, com és inevita

ble, per "sense-datum".

Per a Russell els sense-data eren físics que 

un "sensible" és alió del qual 1 'observador s'adona. M 1 ex 

plique: per a Russell tots els sense-data són "sensibles"; 

ara bé, que tots els sensibles siguen sense-data és, en 

la seua opinió, una qüestió metafísica que no vol o no pot 

resoldre (aquest és el problema de Moore). Un sensible té 

"the same metaphysical and physical status as sense-data 

without being data to a mind"(86). Així, un sensible és

(86) "The Relation of Sense-Data to Physics" en Mysticism
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prácticament un sense-datum no experimentat.

"...the realtion of a sensibile to a sense- 
datum is like the man to a husband: a man be- 
comes a husband by entering into the relation 
of marriage, and similarly a sensibile beco- 
mes a sense-datum by entering into the rela
tion of acquaitance" (87).

L'única cosa que fa la ment, dones, és convertir els sen

sibles en sense-data, afegint ais primers l'adonació. To

ta la resta, diu Russell, és físic o fisiológic.

Es ciar, dones, que, en opinió de Russell no cons 

titueix una impossibilitat lógica que els sense-data per- 

sistesquen una vegada no són sentits. "Que no persistes- 

quen" és, al seu entendre, una inferencia probable "from 
empirically ascertained causal laws"(88). En conclusió, 

sembla que el sense-datum siga un existent previ a la sen 

sació i que aquesta consiteix en el fet d'adonar-se del 

sense-data. Pero aleshore caldria dir que Russell confon 

el sense-datum amb el sensible. El sense-datum seria el 

sensible captat, pero en tant que no siga captat no pot 

ser un sense-datum, ja que no és "datum" per a ningú, i 

aixó sí que és una contradicció en els termes. Per defi- 

finició, in sense-datum és un sensible percebut; si no és

and Logic, London, George Alien & Unwin,1.963 (l3 ed. 
en 1.917), págs. 108-131; pág. 110

(87) Ibid.
(88) Loe. cit. pág. 112
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percebut, será un sensible, és adir, una possibilitat de 

percepció, pero no un sense-datum mateix. Igaul que no pot 

haver un marit no casat, no pot haver un sense-datum no 

percebut, per utilitzar el mateix símil que havia emprat 

Russell.

Una altra vegada es confonen ací almenys tres 

elelments: (en terminología del mateix Russell) 1) la sen

sació, 2) el sensible i 3) el sense-datum. Per a que es 

done el sense-datum cal la concurréncia deis altres dos: 

un sense-datum és un sensible sentit. La sensació podríem 

dir que consisteix en l'acte o procés de conversió del sen 

sible en sense-datum. Aquesta és, cree, l'única manera no 

contradictoria d'entendre les especificaeions de Russell; 

pero em fa la impressió que ell mateix ofereix perilloses 

confusions.

Ara és quan ja estem en disposció de saber en 

qué consisteix la "perspectiva" i d'esbrinar si, malgrat 

tot, els sense-data són públics o privats per a Russell 

(i en aquest sentit, també per a Moore, de rebot). Russell 

explica que és perspectiva en els següents termes:

"...no sensibile is ever a datun for two peo- 
pie at once £•••3' Thus each person, so far as 
his sense-data are concerned, lives in a prí
vate worid. C...1 The place at which a sense- 
datum is, is a place in prívate space. This 
place therefore is different from any place 
in the prívate space of another percipient r...J In addition to the prívate Bpace be-
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longing to the private worlds of different 
percipients, there is hovever, another space, 
in which one whole private world counts as 
a point, or at least as spatial unit. This 
might be described as the space of points of 
view, since each private world way be regarded 
as the appearance which the universe presents 
from a certain point of view. I prefer however, 
to speak of it as the space of perspectives, 
in order to obviate the suggestion that a pri
vate world is only real when someone views it. 
And for the same reason, when I wish to speak 
of a private world without assuming a perci- 
pient, I shall cali it a 1perspective'"(89).

Per tant, si el camp perceptiu directe de Moore 

és la "perspectiva" de Russell, aquest és privat, en el 

sentit que, malgrat que puga ser qualitativament idéntic 

a l'espai físic, és almenys distint en tant que és un es- 

pai perceptiu i, en conseqüéncia, únic de cada subjecte. 

L'espai perceptiu de cada subjecte no pot ser mai el ma

teix que el d 1 un altre (alhora), i encara que ambdós si

guen equivalents a espais físics correlatius (qualitativa

ment), serán diferents i privats. En aquest sentit, el sen 

se-datum que és part d'aquest camp perceptiu ha de ser pri^ 

va t .

Tal vegada el que Moore volia sostenir és quel

com semblant al que Price de manera temptativa apunta en 

la página 110 de Perception:

(89) Loe cit., págs. 117-118.
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"Ve might say that visual and tactual sense- 
data are expanses or extents, ve are then free 
to consider the possibility that some few and 
as it were priviliged expanses (normal or non- 
illusory ones) are also surfaces of objects 
or in some way constituents ofthese but ve are 
no longer commited to the obviously false con
clusión that all are."

Pero, com ja hem vist, és molt dubtós que el seu planteja- 

ment, tal com el presenta, li ho permeta, com tampoc no 

li ho permet a Price, que sí que és conscient.

La conclusió general a qué arriben la majoria 

deis autors, dones, és que els sense-data són, almenys 

existencialment, dependents d 'un acte mental, com és la 

percepció; pero que malgrat tot i aixó, ells mateixos no 

són estats de la ment. Així, véiem que uns manteinen que 

eren físics o fisiolófics i altres neutrals (Price parla 

d'entitats vitáis). No obstant, he de dir que hi ha autors 

que mantenen que són entitats mentáis i que no fan la dis- 

tinció acte/objecte de percepció; pero d'aquests ens ocupa 

rem en la segona part d'aquest capítol, quan analitzem les 

diferents teories (90).

Tornant a Moore i el seu problema, el que aquest

(90) Pense que, en definitiva, tots els que défensen l'exis 
téncia de sense-data com a elements de coneixement di- 
recte, aprehensió directa o el que siga, es a dir, com 
a elements que impedeixen l'error, no tenen més remei
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no veiés contradicció a sostenir que els ense-data podien 

ser idéntics a la superficie de l'objecte físic o no ser- 

ho, ens dóna oportunitat per dir quelcom de la máxima re- 

lleváncia. La introducció del sense-data, malgrat el fet 

d'ésser basada en la contrastació d'uns fets empírics, no 

depén peí que fa a 1'especificació de la seua naturalesa 

de cap fet empíric. No hi ha cap experiment que ens puga 

mostrar que un sense-datum pertany o no a la superficie 

d ' un objecte físic. Aquesta no és una qüestió empírica si

no analítica; d'aquí ha de náixer la contradicció, no pot 

haver contradicció respect deis fets, sinó falsedat. La 

contradicció es donará en proposicions analítiques, no en 

aquelles que tracten deis fets. És contradictori dir cer- 

tes coses respecte deis sense-data, perqué aquests són ele 

ments creats des de certs postulats, amb la finalitat de 

resoldre problemes que des d'algunes pretensions concretes 

es plantegen. Segons quines siguen aqueixes pretensions, 

els sense-data hauran de teñir una naturalesa o una altra. 

Hem dit que si la pretensió era la que 1 *argument de la 

il.lusió demandava, la naturalesa d'aquests hauria de ser 

tal i com l'hem conjuminada. Si les finalitats que han 

d'acomplir són unes altres, potser ja no será contradicto

ri que no tinguen aquesta naturalesa. En qualsevol cas la

que tractar-los com a entitats mentáis. Pero els feno- 
menalistes, per exemple, no atenen a aqueixes qüesti- 
ons. No els preocupen els orígens.
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introducció deis sense-data i 1'especificació de llur na

turalesa no és una tasca descriptiva sinó estipulativa•

Ara bé, no cree que aqó ens permeta d 1afirmar que es trac- 

ta d'una mera qüestió de llenguatge, d'eleccó d'un llen- 

guatge davant un altre (o altres), com Ayer pretén que 

siga. És quelcom més compromés. Com afirma R.J. Hirst:

"...la adopción de cualquier variante de esta 
teoría implica la adopción de la mayoría de las 
siguientes suposiciones: que en la percepción 
hay insospechados existentes que son los objetas 
privados de concientización diferentes de los 
objetos físicos, que toda percepción, aun cuando 
no se pueda ver u oir claramente implica el cono 
cimiento incorregible de algún existente..." 
(91) .

És a dir, malgrat que els esne-data són postulats, la teo- 

ria que els introdueix pretén donar rao de certs fenómens 

que ocorren en la percepció.

(91) HIRST, R.J. "La diferencia entre percibir por los
sentidos y observar" en WARNOCK, G.J.(ed.) La filo
sofía de la percepción, México, F.C.E., 1.974 (Trad. 
de Silvia Paschero), págs. 50-83; pág. 65. Demane per 
dó per no oferir la cita en la llengua original, pero 
no he pogut conseguir l'original anglés. Si endavant 
es repeteix aquest cas, será per la mateixa raó.
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2 .1.2 Són con apareix en?

Podem convindre, llavors, que els sense-data són, 

almenys existencialment, dependents de la ment, sense que 

ago ens haja de comprometre amb la idea que siguen mentáis; ‘ 

només ens compromet a dir que com a tais data necessiten 

de 1'adonadament de 1 1 observador. Ara bé, el fet que Moore 

incloga entre els sense-data coses com el dolor, podria 

advocar per l'eliminació de la distinció entre l'acte de 

la sensació i l'objecte sentit. Quan parla que "aprehensió 

directa" és en certa manera sinónim de "teñir", sembla que 

aquesta distinció no siga possible. Alguns autors l'han 

eliminada efectivament (teories adverbials), altres l'han 

distingida i altres han sostés la neutralitat respecte 

d'aquesta distinció. Aquesta és una qüestió complicada. 

Dividir la sensació de maldecap en acte i objecte sembla 

ser, de tota manera, una tasca més complicada que distin- 

gir la sensació de roig de la taca roja sentida. Mentre 

és molt difícil pensar en l'existéncia d 'un dolor no sen

tit, no ho és pensar en una taca roja no sentida. Pero, 

el problema no és que no puguen existir taques roges no 

sentides, sinó que aqueixes taques roges no poden ser sen

se-data mentre no siguen sentides; podrien ser existents
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similars ais sense-data (segons certes teories), pero per 

tal que siguen sense-data necessiten de la relació de la 

sensació. Per altra banda, la majoria deis teórics deis 

sense-data lluiten perqué aquests no es confonguen o es 

reduesquen a la sensació. Broad per exemple, ofereix aques 

ta prova:

"En apoyo de la opinión de que las sensaciones 
auténticas pueden analizarse en acto y objeto 
señalamos que parece existir una clara diferen 
cia entre un mancha encarnada sentida por mí 
y el fenómeno en su conjunto descrito como "mi 
sensación de una mancha encarnada” (92).

Pero si existencialment els sense-data depenen 

de 1'observador, que siguen entitats privades haurá d ’im- 

plicar també que ho siguen qualitativament. Havíem dit que 

si la teoria deis sense-data, com a entitats enfrontades 

a les coses materials peí que fa a la percepció directa, 

era fruit de la problemática que 1'argument de la il.lu- 

sió plantejava, no tenia més remei que manifestar-se no 

sois per la dependencia existencial d'aquests sobre la 

percepció, sinó també per la seua dependencia qualitativa. 

La dependencia existencial evitava la delusió, la dependen 

cia qualitativa evita la il.lusió. Els sense-data no poden 

ser, ells per ells, ni il.lusoris ni delusius, la il.lusió

(92) BROAD, C.D. El pensamiento científico, pág. 192.
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i la delusió esdevenen quan es vol correlacionar a aquests 

amb l'objecte. Els sense-data es postulen per fer front 

a 1'error que permeten les possibles diferencies entre 1 1ob 

jecte i la seua aparenga i l'aparenga d'existéncia d'un 

objecte i la seua "real" inexistencia. Per tant, és obvi 

que els sense-data percebuts no poden no existir ni teñir 

qualitats distintes d'aquelles que aparenten teñir; con- 

cebre'ls d'altra manera seria confondre'ls amb les coses 

materials i reproduir el problema.

És a dir, segons els defensors deis sense-data 

que resulten de 1'argument de la il.lusió, hi ha un sentit 

de percebregj grácies al qual sempre que es percep^ alguna 
cosa X que aparenta teñir la propietat P (sentit de perce- 

bre que no implica ni l'existéncia de X, ni que tinga real- 

ment la propietat P) el que percep^ -directament- és un Y 
que té realment la propietat P. 0 dit amb el llenguatge

formal: ^(Percep^ X amb la propietat P / > ^x**x ) -- ^ (Per-

cep^ Y amb la propietat P ---> V P )]. Per tant, a més de

ser condició suficient i necessária la percepció de Y per 
a la seua existencia, també se segueix d'ací que seria ab- 

surd pensar que Y podria no teñir la propietat P. Seria 

no haver entés res de la naturalesa deis sense-data.

No obstant aixó, no acaben aquí els problemes.

Els sense-data no són les "aparences" del sentit comú;
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més bé són la "entificació" d'aqueixes aparences, i és pre 

cisament d'aquesta reificació d'on surten els problemes. 

Vull dir, si és cert que els sense-data, per la seua parti^ 

cular idiosincrasia, no poden aparentar teñir qualitats 

que en realitat no tenen; no resulta tan obvi que no pu- 

guen teñir qualitats que no són notades en el moment de 

sentir-ios (93). En principi, no sembla que es desprenga 

del que hem dit que aquesta possibilitat súpose una contra - 

dicció.

El problema es centra, aviat quedará ciar, en 

triar entra dues opcions: 1) o mantenir que els sense-data

poden ser diferents a com aparenten; gó és, que, malgrat 

que no poden, per definició, aparentar qualitats que real- 

ment no tenen, poden teñir qualitats que no advertim; o 

bé, 2), mantenim que alguns sense-data poden teñir quali

tats no determinades.

L ’opció 1) té al seu torn dues possibilitats: 

a) que un sense-datum tinga aspectes o qualitats no nota- 

des en un primer moment, peró que es poden revelar mitjan- 

gant 1'observació, i b) que no són notats en absolut, ni

(93) Tampoc s'ha de confondre el sense-datum .com a apa
renga amb 1'aparenga o aspecte físic de l ’objecte 
que és aquella que té en compte el sentit comú. Un 
bastó parcialment submergit en aigua presenta un as
pecte d'estar quebrat que és públic i fotografiable. 
L'aparenga concebuda com a sense-datum és l'aparen-
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ni poden ser notats mes que en situacions molt especiáis 

i en condicions sofisticades d 'experimentació. De moment 

diré, peí que fa a la) que dubte molt que un sense-datum 

puga ser sotmés a observació. Cree que ha de resultar prou 

obvi que si concebim els sense-data tal com he dit; pero 

sembla que no ho és tant, si tenim en compte les observa- 

cions deis diferents autors, no sois defensors del sense- 

datum semi-físic, sinó també del sense-datum neutral. Per 

tot i aixó, intentaré sempre que puga de convéncer al lec

tor que és així, i comentaré des d'ara. Si les coses obser 

vades ofereixen tota una serie de sense-data a mesura que 

són observades, aquests són fruit de les difernts etapes 

d'aqueixa observació; no sé com puguen ser ells observats 

a la vegada. La cosa material román i és susceptible dofe 

rir difernts aspectes o vistes ; conseguir aqüestes vis

tes és el que vol dir observar. Aqüestes vistes, en tant 

que captades (no les parts físiques vistes de l'objecte) 

són els sense-data, per tant no es pot dir que aqüestes 

siguen a la vegada observables. És cert que hom pot cen- 

trar-se en 1'aspecte o la vista que un determinat objec- 

te ofereix des d'un determinat i, sense canviar ni la po- 

sició ni la distancia ni el focus d'atenció, observar els

ga privada, gó és, no exactament l'aparenga que pre
senta l'objecte, sinó l'aparenga que "li presenta" 
l'objecte a 1'observador, és a dir, aqueix aspecte 
físic tamisat per les condicions personáis i intrans
feribles d 'observació. No l'aspecte físic, sinó la 
captació interioritzada d'aqueix aspecte.
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diferents detalls, descobrir-ne de nous. Així, pot desco- 

brir aspectes que abans no havia observat. Pero alio que 

observa, alió que ofereix aspectes nous és l'objecte, els 

aspectes nous están en l'objecte, no en les visions de 1'ob 

jecte, no en els sense-data. Cada cop que mitjangant 1'ob

servació de l'objecte descobresc una característica nova, 

tinc una visió nova de l'objecte, un sense-datum nou (94). 

L'objecte físic és observable, la visió -particular i mo- 

mentánia- d'aqueix objecte no. Observar suposa teñir -o 

si es vol, percebre- una serie de sense-datum, observar 

un sense-datum seria percebre un sense-datum del sense-da

tum, i aquesta serie té tot l'aspecte de ser infinita. Dir 

que un sense-datum és observable és, per tant, un error ca 

tegorial. Podem dir, imitant a Ryle (95), que sense-datum 

és a observar el que mós és a menjar; menjar implica mosse 

gar, podem menjar pomes o mossegar pomes, pero no mengem 

mossos, perqué mossegar és una manera de menjar. Igualment, 

no podem observar sense-data, perqué aprehendre sense-data 

(si aquests són acceptats) és part del que significa obser

var .

(94) He d'advertir que estic sient extremadament benévol 
amb els teórics deis sense-data; ja que ells matei-
xos afirmen observar sense-data

(95) Cfr. The Concept of MindfHarmond Worth, Penguin Books, 
1.980 (l3 ed. 1949); pág. 206. Jo encara no estic tan 
convengut com ell que els sense-data puguen equiparar 
se a les sensacions. Per aquí és per on poden venir
gran part de les critiques a les teories deis sense-
data, qualsevulla que siga.
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Resbecte de Ib), cree que la millor solució con

sisteix en adoptar la convenció d'afirmar que aquells as

pectes que no són notats en absolut no pertanyen al sense- 

datum. I que si alguna vegada, per un procés d 'ensinistra- 

ment, arribem a notar-los, simplement el fem és canviar 

el sense-datum, percebem un sense-datum diferent, més de

terminat; per tant, un sense-datum no sois numericament di 

ferent, sino també qualitativament distint. Cree que és 

important, si volem mantenir-los davant la percepció direc 

ta de les coses materials, definir els sense-data de tal 

manera que no vinguen determinats només,.o fonamentalment, 

per 1'aspecte fisiológic deis mateixos. En el sense-datum 

juga un paper molt important el factor subjectiu, psicoló- 

gic, que ofereix noves variables, modifica, etc., l'apor- 

tació fisiológica. I si un element definidor del sense-da

tum és l'aprehensió directa, o la directa concientització, 

haurem de dir que d'alló que no som conscients en el mo

ment de la percepció d'un sense-datum no forma part d'ell. 

Si, essent totes les coses iguals, excepte peí que fa a 

la consciencia que tenim de les mateixes, notem ara alguna 

característica que no havíem notat abans, o modifiquem la 

manera en qué percebem un mateix estímul extern, haurem 

de dir que ara percebem un altre sense-datum diferent, re 

lacionat amb aquell objecte o estímul. Així, si fins i 

totles passades experiéncies ens fan modificar la manera 

en qué veiem, per exemple, un plat des d'un angle inclinat
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respecte de la seua verticalitat, de tal manera que aques

ta experiencia corregeix inconscientment la imatge elípti

ca que el plat hauria d'oferir-hi, no valdrá dir que afe- 

gim, rectifiquem o descomptem alguna cosa del sense-datum; 

car, com diu Ayer en The Foundations of Empirical Knowled- 

g e :

"If one makes it a rule that all sense-data 
really have the properties that they appear 
to have, no natter vhat say be the causes of 
their appearings as they do, one is not in any 
vay debarred from expressing the fact that the 
character of one's sense-data may be affected 
by one's past experience. One may e x p r e s a  it 
by saying that given a set of conditions which 
includes the effects of past experience, the 
sense-data that a person senses may be diffe- 
rent from those that he would be seeing if the 
relevant conditions did not include this fac
tor. But I do not infer from this that the pro 
perties which would be affected by the altera- 
tion in the conditions do not really characte- 
rize which they appear to characterize"(96).

Repetim, el sense-datum té, evidentment, un ele 

ment subjectiu que determina la meua aprehensió, l'aprehen 

sió d'unes característiques de l'objecte extern i no d'al- 

tres. Per tant, el sense-datum que esté, resultat de les 

causes que siguen, ha de teñir totes les característiques 

que són captades i només les que són captades. Altra mane

ra d ' expressar-se -si acceptem aquesta manera de concebre

(96) Pág. 123.
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els sense-data- és absurda, 

aprehenc directament 

res més que el que 

captat, d 'aquesta 

molt que estimule 

vell.

El sense-datum és alio que 

que aprehenc directament i

nt; si quelcom no és 

del sense-datum, per 

i tot el meu cer

, tot el 

aprehenc directame 

manera, no és part 

la meua retina, i fins

Cree que aquesta és la positura més consistent 

si s'ha d'acceptar la teoria deis sense-data. Fer altra 

cosa és tractar-los com a coses materials, i -com diu Ayer

(97)- fer inútil el postular-los; o ,en paraules de Winston 

H .F . Barnes:

"The notion of sensum is necessary in that theo 
ry to solve the appearanc-reality problem con- 
sisting in the fact that a penny, though round, 
■ay appear elliptical. The solution is "to chan 
ge the object". Vhat is round is the penny, 
what is elliptical is the sensum. Having pro- 
ceeded in this way, it would have been folly 
to get into a position which a sensum itself 
■ight be sai to appear to have a quality which 
in fact it did not have and thus be confronted 
again with the same problem" (98).

I el mateix valdria dir respecte de l'opinió (de Broad, 

Russell, Jackson, etc.) que el sense-datum pot teñir quali^ 

tats que no aparenta. Per tant, el més convenient és dife-

(97) Vegeu: FEK, passim. i Philosophical Essays , London, 
Macmilian,1.954; Cap. 4,passim.

(98) "The Myth of Sense-Data" en Swartz, R.J. (ed.), o p . 
cit., págs . 138-167; pág. 156.
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renciar-los el més possible deis objectes físics. Ara bé, 

malgrat que aquesta és l'opció menys dolenta, no és lliu- 

re de problemes de difícil solució. Analitzarem ara aquests 

problemes que surten de sostenirla i intentaren! convéncer 

el lector que pot sortir triomfant; almenys més que l'op

ció deis d.s.d.s.f. Temps hi haurá en la part crítica de 

replantejar noves estratégies d'atac. Ara assumirem el pa

par de defensors de l'única teoria deis sense-data que ens 

sembla consistent amb les seues pretensions.

Comengarem per intentar alliberar aquesta teo

ria del problema suscitat peí famós cas anomenat "the case 

of the speckled hen" (el cas de la gallina clapada) (99). 

Presentarem la nostra propia versió del mateix:

Davant deis nostres ulls apareix la figura 2.

figura 2

(99) Vegeu: CHISHOLM, R.M., "The Problem of The Speckled"
Mind, Vol. 51, págs. 368-373; PRICE,H.H., resenya de
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Podem dir que, ja que cau íntegrament dintre del nostre 

camp visual, tenim d'ella un únic sense-datum. Mirem la 

figura durant un moment. Quantes ratlles hem vist? Quan- 

tes ratlles hi havien en el nostre sense-datum? Sihem mi - 

rat sois, sense comptar-les, haurem de contestar que no 

ho sabem. Prova agó que els nostres sense-data respectius 

tenen qualitats que no hem notat? Exemples similars ens 

els ofereixen els fisiólegs i psicólegs: el límit del nos

tre camp visual no té color, les post-imatges canvien con- 

tínuament de color; quan mire una llum durant un temps i 

després mire la paret, hi veig una post-imatge projectada, 

sé sempre de quin color és? Se sempre en quin moment exac- 

te deixe de percebre un so que s'exingeix poc a poc? Ja 

hem vist que l'opinió general deis d.s.d.n. és que el sen

se-datum té totes les qualitats que aparenta teñir i només 

les qualitats que aparenta teñir. Els d.s.d.s.f., en canvi, 

sostenien que poden tenir-ne altres que no són notades. La 

primera positura és la que Armstrong anomena ortodoxa, po

situra que és antiga i que en certa manera es correspon 

amb l'anomenta "principi de Hume, que en les seues propies 

paraules consisteix en:

..since all actions and sensations of the 
mind are knovn to us by consciousness, they

"FEK", Mind, Vol. 50, págs. 280-293.
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nust necessarily appear in every particular 
way they are, and be what they appear" (100).

'Qué comporta, dones, mantenir aquest principi?', 

seria, en definitiva la pregunta. Per aixó cal que seguim 

considerant la figura 2. És cert que aquesta figura té 

un nombre de ratlles, cinc. Pero val el mateix per al sen

se-datum fruit d'una observació destenta? Diguem que les 

coses no poden ser ratllades si no tenen un nombre de rat

lles concret. Podríem dir, llavors, del sense-datum que 

és ratllat, pero que no té cap nombre determinat de rat

lles? Cree que sí, i cree que no és contradictori mante- 

nir-ho. Pensem que el sense-datum no és una cosa física, 

permanent i pública a la que puguem accedir més d'una ve

gada. El sense-datum no és la figura material n 2 2, és l'a 

parenga d'aqueixa figura per a un observador determinat 

i en un moment determinat, situat en una determinada posi- 

ció d 'observació. Si en el moment de l'aprehensió d'aquei

xa aparenga, no he sigut capag de captar el nombre de rat

lles de la figura, el meu sense-datum no té un nombre de

terminat de ratlles. Podem tornar a la figura i comptar- 

les, pero no podem tornar al sense-datum; simplement, 1'ex

(100) HUME, D., Treatise of Human Nature, I,IV, sec. 2. 
També Berkeley sosté aquest principi; vegeu, per 
exemple, A Treatise Concerning the Principies of 
Human Knowledge, Introduction, sec. 22
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pressió "tornar a mirar un sen 

da cop que mire la figura apre 

menys numéricament- diferent. 

tornar a mirar la figura podrá 

ratlles, pero ja no són les ra 

un sense-datum de cinc ratlles 

atenció al primer, sinó a la f 

alio de fora, ni sois l'efecte 

quelcom menys- i no importa qu 

causes que fan que a mi em par 

ra, com ja hem dit. El que int 

pareix és el que és el sense-d 

tant, i en conclusió, malgrat 

tum- és de quelcom amb un nomb 

renga mateixa -el sense-datum- 

terminat. I si havíem dit que 

taven els d.s.d.s.f., haurem d 

com ara Price, també ho han fe 

acusar a la manera que Hirst h 

ara reproduim i que, defensant 

defensem, podem evitar:

se-datum" no té sentit. Ca- 

hendré un sense-datum -al- 

E1 nou sense-datum obtés en 

teñir un nombre concret de 

tiles de l'anterior. Será 

, pero no és fruit de posar 

igura. El sense-datum no és 

d'aixó, és quelcom més -o 

ines siguen les causes, les 

ega d'una detereminada mane- 

eressa és que aixó que em 

atum, justament aixó. Per 

que l'aparenga -el sense-da- 

re concret de ratlles, 1'apa 

pot no teñir un nombre de- 

era contra aixó que argumen- 

e dir ara que alguns d.s.d.n., 

t; i és així com se'ls pot 

o fa amb Price. Acusació que 

la positura que nosaltres

el propio Price acertadamente afirma que 
cuando prestamos atención a un objeto y como 
resultado lo vemos como una determinada forma 
de verde en lugar de verde o coloreado en ge*» 
neral, el cambio no radica en el color mismo 
sino en nuestra modadlidad de aprehensión del 
objeto; pero si el dato sensorial es todo el 
tiempo de un verde pavo real, ¿cómo puede núes
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tra primera captació desatenta del mismo des
crita como "saber" o siquiera como "captación 
sensorial" aun si la percepción sensorial exis 
te en forma de plena perfecció o si no existe 
en absoluto" (101).

Tant aquesta crítica com alio que la motiva son 

fruit de concebre els sense-data com a coses materials; 

una vegada aquesta equiparació és denunciada, la crítica 

ja no té sentit. Efectivament, Price no és encertat en 

afirmar que l'objecte no canvia, perqué si es refereix a 

l'objecte d'aprehensió directa, un canvi en la manera de 

percebre l'objecte físic implica un canvi en l'objecre d'a 

prehensió immediata, en el sense-datum. Es pot prestar aten 

ció a un objecte físic, pero no a un sense-datum. L'obser- 

var un objecte de manera desatenta implica aprehendre un 

sense-datum menys determinat que el que s 'aprehen quan 1' ob 

servació és més detesa; pero en un i altre cas el sense- 

datum és perfectament "conegu". L'objecte que no canvia 

és 1'extern, el físic, pero no l'objecte de percepció imme 

diata que és diferent en cada cas. És l'objecte físic el 

que és tota l'estona d 'un verd determinat, pero d'aqueix 

objecte es poden obtenir sense-data tant de verd en gene

ral com d 'un verd determinat. Així, insistesc, la nostra 

captació desatenta pot constituir "saber", perqué la cap

tació és desatenta respecte de la cosa material, pero no

(101) HIRST, R.J., "La diferencia entre percibir por los 
sentidos y observar", pág. 60.
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respecte del sense-datum. De la captació -o millor, la per 

cepció- desatenta d'un objecte resulta un sense-datum que 

és tan conegut i tant válid en sí mateix com qualsevol al- 

tre; será menys perfecte, en tant que relacionat amb l'ob

jecte, que un sense-datum fruit d 'una observació atenta, 

pero en sí mateix és tant perfecte com l'altre i igualment 

conegut.

Així, quan Hirst deia: "...o bien el cambio de
atención es inadmisiblemente explicado como un cambio del 
objeto y no del modo de aprhensión, o de locontrario, la 
percepción sensorial no es infalible y su razón de ser ha 
desaparecido (Ibid.); haurem de respondre que els diferents 

modes de percepció de l'objecte extern no impliquen, efec- 

tivament, un canvi, en l'objecte, pero el percebre un ob

jecte físic d'una manera o d 'una altra implica un canvi 

en l'objecte de la percepció immediata, i aixó no ha de 

ser inadmissible sempre i quan no es tracten els sense- 

data com a objectes físics.

En resum, segons la nostra estipulació, un sen

se-datum pot ser acolorit sense ser d'un determinat matis 

de color, més o menys rodó sense ser-ho d'una manera defi

nida, etc., etc., etc. Poden ser indeterminats. I malgrat 

que la qualitat que posseixen indeterminada seria determi- 

nable peí que fa a les coses materials, és indeterminable
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en el sense-datum mateix, perqué per determinar-la necessi 

te reconduir la meua atenció a l'objecte físic i en conse- 

qüéncia obtenir un altre sense-datum qualitativament i nu- 

méria diferent.

Un altre cas que es presenta com a contraexemple 

de la nostra posició és el d'aquell qui, a conseqüéncia 

d'haver rebut un colp, "veu estrelles". Aquest mateix cas 

ens servirá a nosaltres, en canvi, per seguir clarificant 

aquesta qüestió. Quan hom "veu estrelles" d'aquesta mane

ra, no sap, la majoria de les vegades, quantes estrelles 

"veu". En aquest cas haurá de dir que veu un sense-datum 

amb un nombre indeterminta d'estrelles, o un nombre inde- 

terminat de sense-data en forma d'estrella. Si després és 

capag de comptar-les és perqué percep un sense-datum dife

rent amb un nombre d'estrelles definit. Si una experiéncia

d'aquest tipus passa de ser indeterminada a teñir un nom

bre d'estrelles definit, no haurem de dir que ha hagut un 

canvi en el sense-datum, sino que de la indeterminació prî  

mera a la determinació darrera ha hagut una série de (al- 

menys dos) sense-data diferents, cada un més definit que 

l'anterior. 0 com diu Ayer respecte de la visió d'un tigre 

(que és l'exemple que Price posa en l'article citat):

"...ve oay suppose that the first tero of the
series is striated in a vay that does not in-
volve there being any definite number of stri- 
pes, that the last trem is not striated in



this vay, but does contain a definite number 
of atripes, and that the intercedíate terms 
include in their composition a part vhich is 
striated in the nanner of the first terna, and 
a part which contains a definite number of 
stripes, this number being in each case one 
greater than the definite number of stripes 
vhich existed in the immediate temporal pre- 
decessor of the sense-field in question" (102)

Un altre problema amb el que ens trobem si defen 

sem aquesta positura respecte deis sense-data és aquell 

que podríem anomenar "de la transitivitat de la semblanga" 

Aquest s 1 inspira en una argumentació de Hume (103) i és 

modernament utilitzat per Russell (104). Nosaltres el po- 

dem considerar de la següent manera. Imaginem tres trossos 

de paper d'un mateix color i amb una graduació en les seu- 

es tonalitats tal que davant de dos d'aquests trossos, A

i B,, no som cap agos de notar cap di feréncia; com tampoc

som capagos de notar-la davant de B i C. En canvi, perce-

bem dif eren c i a de tonalitat entre A i C. Quan veiem només

A i B , o B i C, estem disposats a afirmar que són exacta-

ment iguals, car estarem disposats a creure-ho així abans 

de contrastar A i C. De fet, els sense-data resultants de 

A i de B són qualitativament idéntics (respecte de la qua-

(102) Philosophical Essays, pág. 95.
(103) Cfr. Treatise of Human Nature, I, sec. I, 6.
(104) Our Knowledge of the External World, London, George 

Alien & Unwin, 1.914; págs. 141-142
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litat rellevant "tonalitat de color", s'entén) ja que són 

el que aparenten i res més que el que aparenten, com tan- 

tes vegades hem repetit. La mateixa cosa val per ais sen 

se-data de B i C. I per tant podríem dir que As-d (el sen

se-datum pertanyent o realcionat amb A) 3% Bs-d, i Bs-d SP P
SEpCs-d (recorde's que "•**" representava 1' equivalencia per

ceptiva). Pero que,en canvi, As-d &  Cs-d.P

Evidentment agó sembla contradictori. La relació 

de semblanga és una relació transitiva (i en aquest cas 

es quasi bé una relació d'igualtat). Tan estranys són els 

sense-data que ni tan sois respeten aquesta relació; i,per 

tant, si no són contradiccions ambulants -com diu algún 

autor- son frontereres amb aquesta? Aquesta possible con- 

tradicció es desvaneix quan concebem clarament l'exacta 

naturalesa deis sense-data. Els trossos de paper A i B 

sois semblen ser idéntics en el to de color, pero en reali 

tat són de tonalitats lleugerament diferents. Ara bé, els 

sense-data respectius són només aqueixa aparenga, que és 

idéntica -qualitativament- en cada cas. Mentre puc adver

tir que els papers no eren exactament idéntics comparant 

A amb B, aquest amb C i després A amb C; no tinc cap pos- 

sibilitat -i parle de possibilitat lógica- de descobrir 

algún element nou en aqüestes aparenges, perqué un element 

nou implica una aparnga nova (i.e. un nou sense-datum).

Si no note cap diferéncia en 1'aparenga de B respecte de
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la de A o la de C és 

mitjá que tenen les 

veu és precisament 

a dir que veja la d 

réncia no notada en 

cia entre les coses 

ces pertanyen, pero 

dues coses difernts

perqué no n'hi ha 

aparences de ser d 

que aquest note aqu 

iferéncia. No té se 

tre dues aparences; 

físiques a les qua 

no entre les apare 

ofereixen. Com diu

cap, ja que l'únic 

iferents a com u les 

eoxa diferencia, és 

ntit parlar de dife- 

pot existir diferén 

ls aqüestes aparen- 

nces que aqueixes 

Armstrong:

"If I fail to notice soné feature of aphysi- 
cal object, then it is at least logically pos 
sible that somebody else should notice this 
feature. But if I fail to notice soné featu
re of my sense-inpresions [aquest és en Arms 
trong el terme equivalent a sense-data], then 
there is not even the logical possibility of 
somebody else noticing that feature. The only 
possible vay of getting knovlege of my sense- 
impressions is for me to notice something 
about them. £•••]. So unnoticed features of 
our sense-impressions will be unnoticed as
pee ts of our experience, and I am inclined to 
say that this involves a contradiction" (105).

Per tant, és perfectament possible que A tinga 

exactament la mateixa aparenga peí que fa a tonalitat 

de color (en un moment donat) que B i que B la tinga res

pecte de C i que en camvi A i C tinguen una aparenga di- 

f erent.

Pero encara una altra dificultat pot ser apunta

(105) Perception and the Physical Vorld, pág. 44.
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da respecte deis sense-data. Poden existir percepcions, 

i per tant sense-data, inconscients? Pot ocórrer -i de 

fet pense que a tots ens ha succeit- que en un determi

nat moment no ens adonem d'una determinada cosa, pero que 

després recordem haver-la vista i a on. De vegades ens 

passen coses com la que es relata en el exemple que re- 

produesc a continuació -i que cree que és original d 'Arm 

strong: en passar per un carrer en el cotxe no ens hem 

fixat en el cartell publicitari que hi és col.locat en 

la voravia de la dreta. En arribar al cap del carrer, un 

amic ens pregunta de quin color era aquest cartell o que 

anunciava i, per a la nostra sorpresa, som capagos de 

contestar-1i, quan ni tan sois creíem haverlos vist. Aques 

ta qüestió és una mica més complicada. De totes maneres, 

pense que en 1 1exemple el que ocorre és que la percepció 

és conscient, pero que aquesta consciencia és momentánia 

i que de seguida és sepultada per l'atenció a noves co

ses i esdeveniments, pero que queda disponible durant 

una estona almenys en el preconscient.

Pero després de donar aquesta explicació m'ar- 

repentesc, jo no sóc psicóleg, ni tinc els coneixements 

de psicología suficients com per aventurar-me en hipóte

sis sobre aquesta experiencia. La nostra missió no ha 

de ser explicadora de fets, sinó analitzadora de concep- 

tes. (De tota manera, en el capítol 4 tornarem a discutir
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aquest problema). Pero tenim un altre cas d'aqueststi- 

pus de percepcions que tal vegada ens permeta corregir 

aquest lapsus. Sovint ens ha passat també a tots estar 

buscant una cosa durant una bona estona quan 1'hem tingu 

da sempre davant del ñas; per exemple unes ulleres de 

sol que portavem posades (106). Aquí el que pot passar 

és que no es tinga en absolut consciencia de l'estímul, 

en el qual cas no hi ha sense-datum própiament. Pot ocór 

rer també que no s 'identifique el sense-datum amb l'ob

jecte amb el qual está relacionat; és a dir, que no se 

siga conscient d'aquesta relació, que no ens adonem d ' a- 

questa relació. En el primer cas no hi ha percepció. Ja 

hem vist que el sense-datum no consisteix en el sol as

peóte fisiológic. Si aquest está present pero no hi ha 

concientització, no hi ha sense-datum. (Agó val també 

per a les imatges subliminals, encara que siguen elements 

causals en la nostra conducta, no constitueixen percep

cions o sense-data, car tal com els he definit, necessi- 

ten per ser tais, de 1 'element consciencia). En el segon 

cas hi ha percepció d'un sense-datum, pero no hi ha per- 

ció indirecta d'un objecte físic.

Aqüestes són, dones, les característiques que 

han de teñir els sense-datum si volem que tinga sentit

(106) Aquest tipus d'exemple és plantejat per Broad en 
The Man and its Place in Na&ure, London, K. Paul, 
Trench, Trubner & Co., 1925; pags. 410 i ss.
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postular-los com a entitas més básiques que les coses ma 

terials en la percepció. He de dir per tant que en alió 

fonamental estic d'acord amb la caracterització deis sen 

se-data d 1Ayer. No obstant, he de fer una denuncia d'un 

aspecte del seu tractamen que em sembla desafortunat i 

que en 1'exposició que precedeix ja he hagut de combatre. 

Sé que el que vaig a dir és repetitiu, pero no puc renun 

ciar a dir-ho, aquest cop respecte d 'Ayer, perqué aquest 

autor em semblava el més consistent i agó és un punt ne- 

gre en la seua teoria.

Pense que Ayer no ha estat, respecte d'aquest, 

excessivament atent i que ací ha mantés una opinió contra 

dictória amb la seua opció general. Em referesc a un afir 

mació que fa en comentar l'opinió de Price que els sense- 

data poden teñir característiques no notades. Comenta 

Ayer :

"Neither does Price, so far as I can see, 
pu forward any argument to support his view 
that 'the process by vhich an entity passes 
frora having "many" parts to having exactly 
twenty three' i 'certainly not a process of 
change'• I suspect that the reason he would 
give is that the process would have to be 
regarded as being due to an effort of atten 
ton on the part of the observer, and that 
such an effort of attention cannot in itself 
alter the real character of what is observed. 
But even if this were true of the obseryati- 
on physical entities, it again would not fo- 
llow that it was true of the observation of 
sense-data. It is indeed comnon ground that
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the cahracter of a sense-field «ay be deter- 
ained by psychologicalt as well as physiolo- 
gical, factors; and I do not see why atten- 
tion should not in some cases be reckoned 
among_them" (107)

Em referesc al parágraf subratllat. Encara que 

Ayer acaba per afirmar que podem optar per l'afirmació 

que podem presentar el procés com a un "succesive repla- 
cement of one sense-field by another" (108), ha acceptat 

la possibilitat que les mateixos sense-data puguen ser 

objecte d'atenció. Admetre aquesta possibilitat és, una 

altra vegada, caure en la trampa de tractar a aqüestes 

entitas com a coses materials (que tantes vegades havia 

retret Ayer a altres autors),i, en definitiva, adscriu- 

re'ls una perdurabilitat que permetria veure'ls diverses 

vegades, amb la possibilitat lógica que presentaren as- 

pectes anteriorment no descoberts; que és alió que ell 

explícitament nega. Si ho nega, ha de negar necessária- 

ment que puguen der objecte d'observació, car aquest con 

cepte és susceptible de diversos graus d'atenció i d'aquí 

que es desprenguen aqüestes conseqüéncies. Es ciar que, 

com no fa massa línies hem dit, per tal que existesca 

un sense-datum cal el factor de l'atenció, pero aquesta 

atenció es presta a l'objecte, no al sense-datum que és

(107) Philosophical Essays, pág. 96. Subratllat meu.
(108) Ibid.
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fruit i manifestació d'aqueixa atenció prestada a l'ob

jecte. No es tracta, com sembla que ho entén Ayer, de 

triar entre dir que l'atenció determina el sense-datum 

o dir que genera sense-data diferents, no podem triar, 

perqué 1 'única opció coherent amb tot el sistema és la 

segona. Com cree que ja hem dit moltes vegades, encara 

que l'observació d'una cosa material no canvia el carác 

ter de la cosa, canvia els sense-data que s'obtenen, no 

perqué aquests es determinen més, com es determina la 

nostra percepció de la cosa, sino perqué el primer sense 

datum i el segon no són sois qualitativament diferents, 

sinó també numéricament. No es pot prestar atenció a un 

sense-datum; en prestar atenció a una cosa s 'aprehen un 

sense-datum diferent (109), pero ell mateix no és suscep 

tibie de ser observat més atentament. Si tal cosa fora 

possible hauríem de distingir també en ells entre el 

"ser" i 1'"aparenga"; per tant, necessitariem una altra 

entitat, un sense-datum del sense-datum que consitirá en 

la mera aparenga del primer i així successivament fins 

1'infinit (110)

(109) Si es vol mantenir la teoria deis sense-data.
(110) Ayer argumenta en contra d'aquesta acusació en 

TPK, págs. 106 i ss.; pero al meu entendre no és 
convincent i es pot seguir aplicant-li la críti
ca .
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2 .1.3 "Esse est percipi"?

Hem d'afirmar, llavors, que el esse deis sense 

data és llur percipi; no sois existencialment, sinó tam

bé qualitativament. Pero encara algunes preguntes resten 

per contestar: 1) Quina és la durada d'un sense-datum i

en quin moment és substituit per un altre? 2) Són bidi- 

mensionals o tridimensionals?

Peí que fa a 1) he de dir, d'acord amb Ayer, 

que aquesta és una qüestió en la que "the difficulty is 
to find a rule that would be generally aplicable" (111). 
És a dir, que és una qüestió que s'ha de decidir més bé 

en cada cas particular, en cada experiencia concreta, 

pero que és difícil de decidir amb una norma general, se 

gurament perqué no pot haver-hi tal norma.

Ara estic mirant per la finestra del meu des- 

patx. Veig l'edifici d'enfront, els seus balcons amb 

tests de geranis que mou el vent, una escala de tisora 

es recolza sobre la paret d'un baleó. Quants sense-data

(111) TPK, pág. 110.
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veig? Tot el meu camp visual constitueix un sol sense- 

datum o és constituit per varis? Possiblement agó depen 

drá de l'extensió del meu focus d'atenció, deis objectes 

que siga capag de discriminar en una mateixa vistada.

Cada cop que el vent mou un deis geranis crea un nou sen 

se-datum? Segurament haurem respondre que sí. De totes 

maneres, aqüestes respostes hauran de romandre sempre en 

una gran indeterminació. Indeterminació que fará deis 

sense-data entitats ben misterioses. Quants sense-data 

tenim del fum que des d'un cigarret s'eleva cap al sos- 

tre? En general, tots els autors han mantés que són enti 

tats efímeres, que duren un lapse breu de temps (112). 

Tant breu, haurem de dir nosaltres, que en general a pe

nes si duren el temps de ser captades.

Com a resposta a 2), les opcions están ben re- 

partides i no és ocasió d'oferir una llista d'autors que 

han defensat 1'una i l'altra. Només he de dir que 1' op- 

ció de sostenir que són tridimensionals és la que normal- 

ment ha oferit més problemes, entant que, com sosté Corn- 

man, "the most puzzling problem that PaquestaJ question 
r»»*! generates is not one to decide the correct number 
of dimensions, but rather how to make sense of nonphysi-

(112) Vegeu:RUSSELL, B., Mysticism and Logic, Cap. VIII
" The Philosophy of Atomism, London,

Wn . Collins Sons & C o , 1972 (l3 ed. 1918);pág. 
134.
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cal spatial dimensions" (113). I parlar de sense-data 

de tres dimensions s 'ha prestat més sovint a tractar-los 

com si foren coses materials. A aquest respecte és molt 

interessant l'article de A. Olding "Frank Jackson and 

the Spatial Distribution of Sense-Data" (114). Encara 

que en aquest es parla únicament de Jackson, les criti

ques que es fan a aquesta posició són extrapolables a 

tots aquells autors que defensen una positura similar. 

Jackson defensa la tridimensionalitat deis sense-data 

davant de les dues dimensions en els termes següents:

"A round píate held at a reasonably steep 
angle does not look the same as one held 
at right-angles to the line of visión. But 
one held at right-angles manifestly looks 
round. Therefore, the píate at an angle can- 
not be said to look round simpliciter. But 
it is also true that the píate held at an 
angle does not look the same as an ellipti— 
cal píate held at right-angles to the line 
of visión. The latter, hovever, manifestly 
does look elliptical. Therefore the round 
píate at an angle cannot be said to look 
elliptical simpliciter. The dilemma facing 
the two-dimensional theorist is now clear:
Is the sense-datum belonging to the round 
píate at an angle, round or elliptical? If 
he opts for it being round, he fails to ade 
quate reflect in his theory the difference 
between seeing the round píate straight on 
and seeing it at an angle; if he opts for 
it being elliptical, he fails to reflect the

PRICE, H.H., Hume's Theory of Exte.rnal World,
Oxford, The Clarendon Press, 1.948,pág. 92.

(113) Perception, Common Sense and Science, pág. 86.
(114) Analysis, Vol. 40 (1980), págs. 158-162.
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difference between seeing the round píate 
at any angle and seeing an elliptical straight
on" (115).

Mentre que l'opció de Jackson és afirmar que 

el sense-datum del plat en un angle és rodó i en un an

gle; el defensor del sense-datum bidimensional manté que 

és el.líptic, i que en ell mateix en res es diferencia 

-peí que fa a la forma- del d'un plat el.líptic; els ele 

ments diferenciadors entre un sense-datum pertanyent a un 

plat rodó vist des d'un angle i el sense-datum pertanyent 

a un plat el.líptic vist des de la perpendicular han de 

ser inferits, conscientment o inconscient, a partir de 

la relació d'aquest sense-datum amb altres, o per les 

diferents tonalitats de color que presenten. Pero el sen

se-datum ha de ser sempre el que aparenta, i distingir 

entre sense-data rodons simpliciter i rodons no-simplici 

ter és reintroduir la distinció ser/aparenga en els sen

se-data.

Per altra banda, tampoc la teoria bidimensio

nal no em conveng. No cree que la visió estereoscópica 

tridimensional siga fruit d'una inferencia, almenys en 

els adults. Tal vegada d'acceptar que "It is a plain phe- 

nomenological fact that visual fields have the property

(115) JACKSON, F., Perception: A Representative Theory,
p á g . 103.



depth", com sosté Price en Perception (pág. 7 ); pero 

ens haurem de cuidar de fer el pas següent, el de Jack

son, i concebre aquesta profunditat en l'espai físic, 

situant els sense-data en companyia deis objectes físics.



157

2«2 Fenomenalismes

Una vegada més, convindra que anem a poc a poc.

En aquest moment coneixem ja, amb algún detall, qué són 

els sense-data. I un cop aquesta qüestió ha estat tracta- - 

da, una altra se'ns presenta de manera natural, consecu

tiva. Si alio que percebem o experimentem de manera di

recta són els sense-data i no les coses materials, si 

el coneixement de les darreres s'obté per la percepció 

sois de manera indirecta amb l'ajut o la mediació deis 

sense-data, és obvi que el nostre interés es centre ara 

en la resolució d'una pregunta clau i determinante com 

es relacionen els sense-data amb les coses materials?

I, com en el cas de la concepció de la naturalesa deis 

sense-data, la resposta a aquesta problemática és també 

múltiple, amb una diversitat de matisos inexhaurible. 

Intentar de conjuntar totes aqüestes diverses possibili- 

tats no és una tasca senzilla ni susceptible de equanimi 

tat. Per altra banda, pero, intentar d'examinar, repro- 

duir, o analitzar críticament cadascuna d'elles és enca

ra una missió més descompensada, perqué no ho permet ni 

l'extensió ni els propósits del treball present.
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Per tant, em sent obligat a escollir, a simpli 

ficar, i no sé si amb tota la justicia que cadascun deis 

diferents corrents o teories reclamaria per a si. A fi 

que almenys les possibles injustícies no siguen imputa- 

des a 1'arbitrarietat deis meus interessos, tractaré 

deis dos grans corrents que clássicament són estudiats. 

Tractaré deis dos grans noms, de les dues grans etique

tes sota les que s'inclouen enfocaments diversos albora 

que comparteixen una bona part de les seues iniciáis pre 

tensions i característiques: el(s) Fenomenalisme(s ) i 

la Teoria Causal de la percepció sensorial.

Comengarem peí primer d'aquests corrents, peí 

fenomenalisme. Haurem d'advertir un altre cop, pero, que 

són diversos els enfocaments que reben aquest nom. Per 

tal de no fer massa llarg el que no ho ha de ser si es 

respecta l'estructura d'aquest paper, distingirem única- 

ment dues maneres de fenomenalisme -i per a aixó segui

ré la classificació de Dicker (116): Fenomenalisme Onto- 

logic i Fenomenal isme Analític. Tot advertint que com 

tota classificació no és ni exhaustiva ni absolutament 

dicotómica. És simplement una manera d'acudir disciplina 

dament a l'estudi d'aquesta temática. Fins i tot hi hau- 

rá qui pensará que aquesta distinció és irreal i que el

(116) DICKER, G. Perceptual Knowledge, Cap. 6.
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segon títol no re spon sino a un intent d ’'ocultar-se de

la vergonya que en algún moment pogueren sentir aquells

qui defensaven 1a primera versió. Pense no obstant, que

la millor manera d •averiguar si cal o no cal aquesta do-

ble r o t u l a d o  és in tentar-la (117).

Fenomenalisme Ontoldgic

Per fenomenalisme 

ral i fent totes les salvetet 

tura filosófica que manté que 

més que famílies o conjunts d 

sibles o solament actuals seg 

per exemple J. Stuart Mili se 

opció,mentre que Berkeley ho

ontológic entendrem, en gene 

s necessáries, aquella posi 

els objectes físics no són 

e sense-data (actuals i pos 

ons els diferents autors; 

ria defensor de la primera 

seria de la segona). I per

(117) Austin per exemple pensa que:

"...it is not just that Ayer Q Q ue seria un 
representant del fenomenalisme analíticTso- 
■etimes speaks as if only sense-data in fact 
existed, and as if 'Material things' where 
really just jig-saw costructions of sense- 
data.lt is clear that he is actually taking 
this to be true. For he holds without ques- 
tion that empirical 'evidence' is supplied 
only by the occurrence of sense-data, and 
that it is for this reason that 'any propo- 
sition that refers to a Material thing must 
somehow be expressible in teras of sense-da
ta, if it is to be eapirically significant1. 
Q...]That is, the official question, how the 
se two supposed 'languages' May be related 
to one another, is never regarded as genuine
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tant, que tot alio que es pot dir en termes d'objecte 

físic, s ' ha de poder dir igualment en termes de sense- 

data .

Tothom sap que aquesta positura, que tenia la 

pretensió de salvar el nostre coneixement del món físic 

deis atacs de l'escéptic, car si no era válida, en parau 

les de C.I. Lewis, "...then there is nothing let for us 
but skepticism" (118), ha sigut acusda de conduir, preci- 

sament, a aqueix escepticisme que volia evitar. Les cri

tiques al fenomenalisme són extremadament nombroses, en

cara que no totes encertades. A fi de no perdre'ns en 

aqueix mar d'arguments i contrarduments, ens haurem de 

fixar algún criteri que servesca de fil conductor per a 

la crítica. El que jo trie és el de mostrar que amb aques 

ta posició es perd definitivament el món físic. Ago és, 

si el fenomenalisme és corréete, l'objecte físic és inca-

lly open; the material-object language must 
somehow be 'reducible* to the sense-datum 
language" (Sense and Sensibilia, pág. 107).

He de dir que malgrat que estic, en principi, 
d'acord amb Austin en aquest punt, pense, no obs- 
tant, que s 'ha de fer la distinció per tal que 
certs matisos queden al descobert.

Es ciar que moltes altres divisions són pos- 
sibles des de criteris diferents.

(118) LEWIS, C.I., "Professor Chisholm and Empiricism"
en Swartz (ed.), o p . cit, págs. 355-363; pág. 357.
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pag de mantenir les seues propietats essencials, per 

tant el fenomenalisme és incorrecte. 0, d'altra manera, 

si, com havíem dit en les pagines 29-30, les caracterís 

tiques de l'objecte físic són, en resum, l'únitat espa

cial i temporal i la múltiple accessibilitat el fenomena 

lisme no pot donar rao de cap de les dues. Anem a veure- 

h o .

UNITAT ESPACIAL I TEMPORAL

És una característica deis objectes físics que 

existesquen tal i com són amb independencia del fet que 

siguen percebuts o no. Pot en fenomenalista donar compte 

d ' agó?

Sovint s 'ha plantejat que el fenomenalisme con 

verteix els objectes físics en "an intermittent series 
with the gaps filled by hypothetical "non-actuallised" 
entities, i.e., in the sense-datum sense, by nothing at 
all" (119). ¿Com és possible que entitats que sois exis- 

teixen quan són percebudes construesquen unes altres que 

existeixen sempre? Sembla que no tenim més remei que acu 

dir ais sensibilia. Podríem dir amb Russell que:

"The 'thing' being defined as the class of

(119) BERLIN, I., "Empirical propositions and Hypotheti- 
tical Statements", també en Swartz (ed.), págs. 
364—393; pág. 375.
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its appearances , if k is the class of pers- 
pectives in which a certain thing 0 apperas, 
then 0 is ammber of the multiplicative class 
of k t k being a class of mutually exclusive 
classes of 'sensibilia111 (120).

Els sensibilia són, com ja hem vist, sense-da

ta no sentits, no experimentats sensorialment, i en la 

meua opinió aixd és una contradicció en els termes, fer 

deis sensibilia objectes que "tenen la mateixa condició 

metafísica i física que els sense-data pero que no han 

de ser necessáriament percebuts", em sembla fer del sen- 
sibile certa especie de cosa material disfressada. Per

qué convertir-la en agó darrer és l'única manera de fer 

que una entitat que en principi té la seua raó de ser 

en i per la percepció puga existir amb independencia de 

la percepció actual; d'altra manera no comprenc com pu

guen existir aparences sense que siguen aparences per 

a ningú. l'única manera, dones, de fer sentit deis sen
sibilia és que siguen la possibilitat d'ésser experién- 

cies per a algú; i aleshores certa classe de coses mate

rials. Pero encara que admitírem la seua existencia, no 

tindríem cap manera de coneixer'ls com a existents imper 

cebuts. Per tnat, no podem recorrer ais sensibilia per 

donar continuitat ais objectes físics. Ens caldrá, com 

a Berkeley, acudir a un deu que tot ho veu?

(120) RUSSELL, B. Mysticism and Logic, pág. 119.
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Podem , més bé acudir a sense-data possibles 

o permanentment possibles, seguint les indicacions de 

Mili, per a qui"Matter, then, «ay be defined, a Permanet 

Possibility of Sensation" (121). Agó é s :

"The conception I forra of the vorld existing 
at any moment coraprises, along vith the sensa 
tions I ara feeling, a countless variety of pos 
sibilities of sensation: Namely, the vhole of 
these vhich past observation tells rae that I 
could, undep supposable circumstances, expe- 
rience at this aoment, together vith an indefi 
nite and inimitable multitude of other vich 
though I do not knov that I could, yet it is 
possible that I might experience in circumstan 
ces not knov to me" (122).

No es tracta, dones, que hi hagen sensacions 

o sense-data possibles, com una especie de 1existents 

hipotétics'. El que es diu és que si tais itals circums 

táncies es donaren, tais i tais sense-data serien perce 

buts. El que es fa és convertir proposicions categóri- 

uqes del tipus "Calcuta existeix" en proposicions hipo- 

tétiques del tipus: "If I vere suddenly transported to
the banks of the Hoogly, I vould still have the sensa- 

tions vhich, if nov present, vould lead to affirm that

(121) MILL, J.S., An Examination of Sir William Hamil- 
ton's Philosophy, Boston, William V. Spencer,1865; 
V ol . I , p á g .238.

(122) MILL, J.S., op. cit., pág. 193.
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Calcuta exista here and now" (123). Pero no s 'estableixen 

dos tipus d 'existents: un actual (real) i altre hipotétic. 

Només hi ha sense-data actuals, pero altres es poden obtin 

dre, en certes circumstáncies. Els temes com •sensibilia'

0 'sense-data possible' es presten, dones, a confusió; tal 

vegada siga més convenient parlar de 'sense-data obteni

bles', en el sentit que aquests indiquen únicaraent que en 

certes circumstáncies tais sense-data apareixerien; cosa 

amb la qual ens garantim alhora l'existéncia de les coses 

que no són actualment percebudes per ningú (pero que exis 

teix la possibilitat lógica que siguen percebudes per al- 

gú en alguna ocasió) i l'existéncia deis sense-data sois 

quan són percebuts. El terme 'sense-datum obtenible' fou 

introduit per Price, precisament per combatre les rareses 

metafísiques que es derivaven de termes com 'sensibilia',

1 cree molt convenient, per rematar la qüestió i veure 

l'abast exacte d'aquesta remodelació, reproduir el pará- 

graf on Price explica qué entén per 'sense-datum obteni

ble ' .

"...although actual sense-data are of course
existent particulars, obtainable sense-data

(123) Mili, J.S., op. cit. , pág. 246. Una explicació simi_ 
lar és oferida per Berkeley en The Principies of 
Human Knowledge, Principie 3, per primera vegada: 
"The table I «rite on I say exists, thatis, I see 
and feel it; and if I «ere out of my study 1 should 
say it existed -meaning thereby that if I vas in 
my study I might perceive it".
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do not exist at all. Indeed'obtainable sense- 
data1 is not really possible subject of predi 
cates. 'That an obtainable sense-data is round
and red* is not really a stateaent at all
(though it looks like one) and is neither true 
ñor false. Vhat ve really aean vhen ve utter 
these vords is that round and red sense-datum 
is obtainable; and this is a stateaent, and 
is often true” (124).

Pero per evitar un problema metafísic que es 

derivava de l'existéncia de 'sensibilia', ¿no hem caigut

en un altre més gran com és el que salvem l'existéncia

de la cosa impercebuda mitjanqant l'artifici de dir que 

está construida amb coses inexistents, com són els sense- 

dataobtenibles? Com quelcom existent pot ésser un conjunt 

d 'inexistents i res més que un conjunt d 'inexistents?

Acceptem, no obstant, 1 'anterior precisió de 

Price. Tenim, dones, que proposicions com ara, 1), "Hi 

ha un pa al forn" equivalen a proposicions del tipus de, 

2), "Si un observador (normal) estigués all'i en certes 

condicions (normáis d 'o b s e r v a d o ) experimentaria una sé- 

rie de sense-data del tipus corresponent a un pa". S'ha 

fet correspondre una proposició categórica a un conjunt 

de proposicions hipotétiques del tipus de 2); en les quals 

s 'especifiquen en l'antecedent les condicions en les quals 

un observador obtindria els sense-data que s 'especifiquen

(124) PRICE, H.H., Perception, pág. 284.
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en el conseqüent. Aleshores tindríem que:

Si p= "Si un observador (normal) ..." 

i q= "obtindria una serie de sense-data..."

Quan p siga falsa (perqué no hi ha cap observador),

"p— >q" és automáticament vertadera (125) , pero que no

implica en cap manera la veritat de 1). Per altra banda, 

la veritat de les proposicions del tipus de 2) no depén 

de l'existéncia de cap sense-datum, perqué si no hi ha 

tal observador no pot haver-hi cap sense-datum, i en can- 

vi, "Si hi hagués un observador..." segueix éssent verta

dera. L'escándol surt del fet que:

"Categorical propositions about material ob- 
jects are replaced by unfulfilled 'counterfac 
tual1 hypothetical propositions about obser-» 
vers" (126).

Escándol que te la seua justificado en tant 

que aqó condueix, segons uns crítica adoptada (acceptant- 

la o rebutjant-la) per tots els autors que tracten del 

fenomenalisme, al problema que:

(125) Ayer, per tal d'evitar aquesta conseqüéncia, diu 
que aqüestes proposicions hipotétiques no s'han 
d'entendre com a implicacions materials’, sinó com 
a condicionáis subjuntius.

(126) BERLIN, I., art. cit., pág. 373.
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"...no direct translation froa categorical 
into hypotheticals is as general rule, and 
as as our language is today ordinarily used, 
a correct analysis o f , or a substitute for 
them. And this seems to ae to destroy one of 
the indispensable foundations of phenoaena- 
lism" (127).

Hi ha una manera per tal que el fenomenalista 

escape de part d'aquesta acusació, manera que és deguda 

a Quinton. Diu Quinton que el fenomenalista pot argumen

tar que les proposicions hipotétiques tenen una base cate 

górica. Aquesta l'ofereixen les correlacions observades 

entre els sense-data actuals."Unless there are soné actu 
al impressions no hypothetical can be asserted as true" 
(128). Pero, aleshores, qué ocorre amb totes les coses 

impercebudes? Com entenem qué són aqüestes? Pensem que 

estem parlant d'un fenomenalisme ontológic, és a dir, un 

fenomenalisme que vol explicar no sois "qué és percebre 

un objecte", sino "qué és ser un objecte"; i agó ens por

ta irremeiablement a alguna d'aquestes dues conseqüéncies 

insostenibles: 1) Si l'objecte físic no és res més que 

un conjunt de sense-data actuals i possibles o obtenibles, 

arribem a la conclusió primera, go é s , que els existents 

físics están constituits en la seua major part per inexis 

tents (sense-data obtenibles), que les coses perdurables 

són constituides per entitats efímeres que passen de 1'e-

(127) BERLIN, I., loe. cit., pág. 378.
(128) QUINTON, A., The Nature of Things, pag. 176.
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xisténcia a la inexistencia co 

és així, aleshores, 2), els se 

de ser 'sensibilia' (perqué un 

és una contradicció en els ter 

pendents de la percepció, habi 

tant, certa especie d'objecte 

el fenomenalisme esdevé paras 

a més a més, no ha aconsegit 

ció entre aparenga i realitat 

deis sense-data, ja que elimin 

tinció entre sense-datum i obj 

i a la fi, el que es vol dir é 

data possibles (la possibilit 

téncia actual, sinó de no exis 

en tais i tais condicions hi h 

hores, els objectes físics són 

mades en part amb sense-data i 

certes proposicions hipotétiqu 

tinuació de la cita que hem re

m flashos de llum. Si no 

nse-data no percebuts han 

sense-datum no percebut 

mes), i.e., existents inde- 

tants del món físic, i per 

físic. Amb la qual cosa, 

itari del realisme directe i 

la salvaguarda de la distin- 

que motiva la introducció 

a en alguna manera la dis- 

ecte físic. Pero si al cap 

, no que existesquen sense- 

at no és una manera d'exis- 

téncia actual), sinó que 

auria tais sense-data, ales 

entitats ben estranyes for 

en part amb la veritat de 

es. Com afirma Price a con 

prodiit abans:

"Thus a family of sense-data is a vcery cu- 
rious sort of group. It is not at all the sa 
me sort of group as a family of human beings 
or a planetary system. It is what ve may cali 
a heterogeneous group; some of its members 
are existent particulars (actual sense-data) 
and the rest -the vast majority- are facts 
or truths of the form 1 if any observer vere 
at such and such a point of viev such and 
such a sense-datum vould exist', and those 
facts are facts, or these truths are true; 
whether any observer actually is at that
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point of viev or not"(129).

En la nostra opinió massa heterogénia. Per altra banda, 

segons una acertada ojecció de Sellars, en el antecedent 

de les proposicions hipotétiques figuren termes d'objecte 

físic, com són 1 1 observador, el lloc, o el temps de 1'ob

servado; per tal que la pretensió del fenomenalista siga 

conseguida, aquests també s'han de traduir a sense-data 

actuals i, altre cop, a condicionáis, amb la qual cosa 

es crea un cercle vicios (130). "Esta viciosa circulari- 
dad se expresa en parte en el hecho de que si la r e f o n u -  
laciónción del lenguaje de los objetos físicos en el de 
los contenidos sensoriales se llevase a cabo, paso a paso, 
no sólo tendríamos una regresión infinita, sino que invo
lucraríamos un circulo in definiendo: "ojo", por ejemplo, 

se explicaría a base de "ojo"" (131)

Atenguem ara a l'altra característica que, déiem, 

definia el concepte de cosa material.

MÚLTIPLE ACCESSIBILITAT

Segons el fenomenalisme ontológic, les coses

(129) PRICE, H.H., Ibid.
(130) Cfr., SELLARS, W., Science, Perception'and Reality,

versió castellana de V. Sánchez Zavala, Ciencia, 
percepción y realidad, Madrid, Tecnos,1.971,págs. 
90-91.

(131) Pag. 91
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materials están compostes per sense-data actuals i obteni^ 

bles. Si és així, i ha de ser així segons el que hem vist, 

aleshores el següent argument ha de ser válid:

1) Una cosa material está composta per sense- 

data únicament.

2) Dues persones no poden experimentar senso- 

rialment el mateix (numéricament) sense-da

tum .

:Dos °bservadors no poden percebre mai la ma- 

teixa cosa material.

És cert que s'ha objectat que aquest argument 

no és válid, perqué, en realitat, la cosa está constitui

da per els sense-data de diversos observadors (potencial- 

ment infinits) i que per tant és públicament observable. 

Pero en la meua opinió, és excessivament paradóxic que 

la realitat física, permanent i pública, aconseguesca 

aqüestes propietats a base d'elements efímers i privats 

com són els sense-data(132).

Detinguem-nos ara una mica en la teoria de Rus- 

sell en "The Relation of Sense-Data to Physics", per tal 

de veure agó mateix en una versió un poc més sofisticada.

(132) En aquest punt he seguit a Dicker, G., Perceptual 
Knowledge, Cap. 6.
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Podríem resumir l'explicació que Russell ofereix de la 

relació entre els sense-data i els objectes físics de la 

següent manera:

1) La cosa materail és tota la classe de les 

seues aparences.

2) Una aparenta pot ser un sense-datum com un 

'sensibile'.

3) Cap 'sensibile' és mai una dada per a dues 

oersones a la vegada.

4) Si la cosa és la classe de les seues aparen

ces, cada cop que hi ha algún canvi en algu

na de les aparences s'ha de dir que ha canviat 

la cosa.

Aleshores: Es perd una altra característica essencial

de l'objecte físic: la permanencia en la for

ma i tamany. A més, d'aquí es desprén que 

si ofereix al mateix temps l'aparenga de dues 

formes diferents a dos observadors que la per 

ceben al mateix temps, s'haurá de dir que 

té les dues formes alhora, cosa que és abso- 

lutament contradictoria. 0 bé que hi ha infi

nites coses per ais infinits perceptors, pe

ro, aleshores, aqüestes no poden ser les co

ses del sentit comú, i tornem al comengament.
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d ' evi

pareg

alhor

real

realm

Russe

Haur e 

aques

d 1 al t 

de fe 

tota 

Són :

Els sense-data que s'havien introduit per tal 

tar 1'aparent contradicció que permetia que una cosa 

uera tinare dues característiques contradictories 

a, arriba amb aquesta formulació a la contradicció 

d'haver d'afirmar que té aqueixes característiques 

ent i no sois que aparenta tenir-les. Per tant, quan 

11 afirma:

"By the principie of Occam's razor, if the class 
of appearances will fulfill the purposes of the 
sake of which the thing vas invented by the 
prehistoric aetaphysicians to whom coanon sense 
is due, economy deaands that ve should identify 
the thing vith the class of its appearances11
(133).

m de dir que la classe de les aparences no acompleix 

tes exigéncies.

Ja per acabar amb aquesta secció, faré menció 

res objeccions que s'han plantejat a aquest tipus 

nomenalisme i que potser també siguen valides. De 

manera, em limitaré a constatar-les sense comentari.

1) Aquest plantejament fa dependre els efectes

reais de causes merament possibles.

(133) Loe. cit., págs. 114-115.
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2) No pot explicar les porcions del món que no 

són percebudes; a més, pot ser que, en conse 

qüéncia, aquest món impercebut es quede sen

se materia.

3) Els objectes físics són determinats, en can- 

vi bona part deis seus components (sense-da

ta) són indeterminats o poden ser-ho.

4) Price fa també aquesta crítica: "Phenomena- 
lists hold that the table, for instance, is 
just a family of sense-data. Hov then can 
the sense-data vhich constitute it also be 
causally dependent upon it (as their sour- 
ce)?M (134). He de dir en aquest respecte 

que el fenomenalista renuncia a considerar 

l'aspecte causal de la percepció i aquesta

és una materia que hará de mereixer posterior 

consideració.

De moment, agó basta respecte del fenomenal isme

ontológi c .

Fenomenalisme_Analític

Vistes les dificultats irreductibles que el fe-

(134) PRICE, H.H., Op. cit, pág. 314.
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nomenalisme ontológic presentava, aquesta versió pretén 

desontologizar el fenomenalisme i quedar-se únicament amb 

l'aspecte lingüístic de la relació sense-data/objecte fí

sic. No pretén una metafísica alternativa, sinó deslligar 

l'explicació fenomenalista de tota metafísica. Si la ver

sió ontoloógica pretenia: a) que els objectes físics són 

constitul’ts per sense-data i que, implicat per aquest fet, 

b) tot el que es pot dir en termes d'objecte físic s'ha 

de poder dir igualment en termes de sense-data; aquesta 

versió atén simplement a l'aspecte de la traducció d 'un 

tipus de proposició en l'altre. Els sense-data no han de 

ser, dones, tractats com a entitas d 'un tipus especial. 

L'opció pels sense-data és una opció lingüística. No es 

tracta que les coses materials estiguen compostes literal^ 

ment per sense-data, com una paret está formada per rajó

les, l'unica cosa que es pretén des d 'aquesta teoria és 

que tot enunciat sobre coses materials és traduible en 

un conjunt d'enunciats -més básics- sobre sense-data.

(per tant, totes les critiques sobre la traduíbilitat que 

abans hem construit són també aplicables ací). Per expres 

sar aquest fet, els fenomenal istes d'aquest tipus diuen 

que les coses són 'construccions lógiques' -no construc- 

cions de facto- de sense-data. La justificació per a aques 

ta traducció rau en el fet -segons l'opinió d'aquests au- 

tors- que els enunciats sobre sense-data són logicament 

anteriors ais d'objecte físic; és impossible -rnantenen-
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percebre un objecte físic sense estar experimentant senso- 

rialment un sense-datum, mentre que pot ocórrer que experi 

mentem sensorialment un conjunt de sense-data sense que 

percebem una cosa material.

Com el lector deu adivinar del que hem dit, el 

gran teóric del fenomenalisme analític és Ayer. I per ai- 

xó, tal vegada siga convenient centrar-nos en el seu plan 

tejament. En The Problem of Knowledge, Ayer defineix aquest 

tipus de fenomenalisme de la següent manera:

"Every enpirical statenent about a physical 
object, vhether it seeas to refer to a scien- 
tific entity or to an object of the norefani- 
liar kind that ve nornally claim to perceive, 
is reducible to a statenent or set of state- 
nents, which refer exclusively to sense-data. 
And what is neant by saying that a statenent 
S is 'reducible' to a class of statenents K 
is first that the members of K are on a lower 
epistemological level than S, that is that 
they refer to 'harder* data, and secondly that 
S and K are logically equivalent. The notion 
of logical equivalence is, in this context, 
not so clear as one vish, but it requires at 
least that it should not be possible to find, 
or even to describe, a set of circunstances 
in which oneof these statenents in question 
would be true and its supposed equivalent fal 
se" (135).

Per mostrar que el fenomenalisme és inconcloent, 

dones, haurem de mostrar alguna d 1 aqüestes dues coses (o

(135) Págs. 118-119.
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les dues):

a)Que els enunciats de sense-data no són més 

básics que els d'objecte físic. I, si és possi 

ble, que el llenguatge de sense-data assumeix 

per la seua validesa el llenguatge d'objecte 

físic, en tant a primacia epistemológica.

b)Mostrar que no hi ha cap equivalencia lógica 

entre tots i cadascun deis enunciats d'objec 

te físic i un enunciat o conjunt d'enunciats 

de sense-data.

Atenguem primer a b). Per aconseguir tal propó- 

sit, basta justificar que algún enunciat d'objecte físic 

no implica o no és implicat per cap enunciat o conjunt 

d'enunciats que es referesca únicamment a sense-data (136). 

Chisholm proba que no és cert que cada enunciat d'objecte 

físic implique algún enunciat de sense-data (137) i també 

el mateix Ayer en "Phenomenalism". Per si fóra p o c , en 

The Problem of Knowledge i en The Foundations of Eapiri- 
cal Knowledge (138) demostró que l'altra implicació tam- 

poc es dona. Per una senzilla rao: les condicions que

s 'han especificat en la prótasi de la proposició hipoté

tica que ha de servir com a traducció no són mai suficients

(136)Cfr., CORNMAN, J.W., O p . cit., págs. 120 i ss.
(137) CHISHOLM, R.M., Perceiving, págs. 189-197.
(138) "Phenomenalism" en Philosophical Essays, págs. 125- 

166. Vegeu TPK, pág. 129 i FEK, pág.240.
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com per excloure la possibilitat que l'apódosi no se'n 

seguesca. A banda de les dificultats que entranya el de

finir qué s 'entén per conaicions 'normáis' d'observació 

i per 'observador normal' i de si aqüestes es poden preci

sar sense teñir que recorrer al llenguatge d'objectes fí- 

sics. Hem de veure tot agó més detingudament. Pero per 

aixó vull que seguim el següent fil conductor.¿Com diem 

d'Ayer que és el gran exponent d'aquest fenomenalisme, si 

ell mateix rebutjá ja en FEK 1 'equivaléncia lógica? Medi- 
tem una mica. Per ais propoósits d'Ayer no cal -en princi^ 

pi- que el terme 'cosa material' siga sinónim d 'un conjunt 

de proposicions sobre sense-data. Aixó val a dir que no 

necessita, per al fenomenalisme que ell defensa, més que 

la implicació lógica s'acomplesca en un sentit i no en 

ambdós. Car, com explica molt bé Dicker:

"...the statenents that are logically equiva
lent have the same meaning (in one important 
■eaning of 'meaning'). For exanple, 'this is 
a triangle' and 'this is a closed, three-si** 
ded rectilinear figure' mutually entail each 
other -are logically equivalent- end so have 
the same meaning" (139).

Així, Ayer confesa al comengament del capítol 

V de FEK -que va destinat a explicar en qué consisteix 

el seu fenomenalisme:

(139) Op. cit., pág. 150.
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"It is indeed logically necessary that at any 
situation that in any degree establishes the 
existence of a sense-datum; for ve have cons- 
tructed the sense-datum language in such a 
way that vhenever it is true that a material 
thing is perceived. it must also be true that 
a sense-datum is sensed [J.-I! But it is not 
wholly a matter of convention that a situation 
which establishes the existence of a sense- 
datum should also be evidence in some degree 
for the existence of a material thing 
Moreover, vhile a situation which diretly es
tablishes theexistence of a sense-datum does 
so conclusively, no such situations can con- 
clusively establish the existence of a mate
rial thing. The degree to which the existence 
of the material thing is established vill de- 
pend upon the character of the sense-data in 
question, and specially upon the nature of 
the contexts in which they occur; but whatever 
the strengh of this evidence may be, it will 
always be logically compatible with the hypo- 
thesis that this material thing is in all res 
pects vhat it appears to be, or even that it 
does not exist at all" (140).

Es calr que, si admitim el llenguatge de sense- 

data, haurem d'admetre que sempre que percebem un objecte 

físic percebem directament -o experimentem sensorialment- 

un sense-datum o un conjunt de sense-data. Pero aqó no 

basta, el fenomenalisme no ha de donar raó en termes de 

sense-data deis objectes percebuts, sinó de qualsevol 

enunciat d'objecte físic (encara que no siga percebut). 

Com tampoc és prou que s 1 experimente qualsevol sense-da

tum o conjunt de sense-data en percebre un objecte físic, 

sinó que cal que aquests siguen de un determinat tipus,

(140) Págs . 229-230.
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per tal que es puguen considerar relacionats amb una cer

ta cosa i fer hiótesis sobre la unitat i permanencia d ' a- 

questa, ago és , que certs sense-data d'aquest tipus es 

podran obtenir en el futur en unes condicions determina- 

des .

Per tant, que les proposicions categóriques so

bre objectes f í s i c s serán traduibles a un conjunt de pro

posicions hipotétiques sobre sense-data.Ago és, que si P 

és un enunciat d'objecte físic, aleshores s'acomplirá:

P— >.S, /\ S„ A . . . AS1 2  n
_P_____________________

S- A  S. A  • • • A S1 2  n
Pero agó mateix és el que Chisholm rebutjava. Recordem 

el nostre propi exemple:

"Hi ha un pa al forn" (P).

Aquesta proposició hauria de ser traduíble en un conjunt 

de proposicions del tipus:

"Si un observador 'normal' estigués aquí i ara 

experimentaría uns sense-data de tal i tal ti

pus " (s1 ) .

Es ciar que hauríem de corregir aquesta proposició per 

tal d'evitar qualsevol referencia ais objectes físics(141).

(141) Així, haurém d ’evitar sempre que fóra possible la re-
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Pero el que importa ara és que, com Chisholm prova, sempre 

que s'analitza un enunciat del tipus de P en termes d'enun 

ciats del tipus de S, es pot trobar un enunciat del tipus 

"El observador no presta atenció i no va percebre el pa 

(R), que és consistent amb P i que en unió amb aquest im 

plica la negació de S. Així l'única exigencia que Ayer 

plantejava no está sempre garantida, és a. dir, no está 

mai absolutament garantida. Perqué per tal que ho estague 

ra, la llista de proposicions S que determinaran totes 

les condicions per a que els sense-data foren experimen^ 

tats seria infinita.

Pero hi ha una objecció més greu encara. El fe

nomenalisme naix com una manera de combatre l'escéptic. 

Aquest defensava que entre 1 1 aparenta i la realitat hi 

ha un bot insalvable, ago és, que cap conjunt d'experién- 

cies ens permet assegurar 1'existencia d 'un objecte físic, 

Ara bé, si un conjunt d'enunciats de sense-data implica 

l'existéncia d 'un objecte físic, aquesta barrera será sal 

vada. L'escéptic es basava en el fet que des de qualsevol 

nombre d 'experiéncies no podem inferir inductivament l'e

xisténcia d 'un objecte físic. Pero el fenomenalista, si

feréncia a un observador particular (sempre que no 
entrara en la proposició a traduir). L * observador 
ha de quedar "fora del quadre". Per altra banda, 
el "aquí" i el "ara" també comporten problemes que 
poden abocar a un regres infinit i a una confusió 
entre el nivellsensorial i el nivell físic. Per al-
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aquesta implicació s 'acompleix, ofereix una inferencia 

deductiva. Dones bé, l'objecció és que tampoc aquesta im

plicació es dóna. Tampoc es dóna que S, a S_ A ... A S — >P.1 ¿ n
Com sosté Ayer al final d 'aquest capítol. ¿Per qué déiem, 

dones, que Ayer era un fenomenalista analític? Perqué per 

ais seas interessos la construcció hade ser menys exigent:

"If ve cannot produce the required translations 
of sentences referring to material things into 
senstences referring to sense-data, the reason 
is not that is untrue that "to say anything 
about a material thing is alvays to say sose- 
thing about sense-data", but only that one's re 
ferences to material things are vague in their 
application to phenomena and that the series of 
sense-data that they may be understood to speci 
fy are composed of infinite set of terms" (142).

No necessita que unes proposicions i altres com

tra banda, encara que ací hem utilitzat 'normal' 
per a l'observador i per a les condicions d'observa 
ció (com poden ser normáis les condicions d'observa 
ció dintre d 'un forn?), especificar els requisits 
necessaris per a la normalitat d 'un i de les altres 
suposa un conjunt infinit de proposicions, p.e., 
"l'observador no ha de estar a l .lucinant", "ha de 
teñir els organs sensorials en bon estat", etc., i 
la comprobado de cadascuna d'aquestes deriva a la 
vegada en una cadena infinita de proposicions del 
tipus: "Un fisióleg ha estudiat el seu aparell per-
ceptiu i ha comprovat que estava en bon estat", "Un 
altre fisióleg ha comprovat el del primer", "Cap 
deis dos al.lucinava quan feien les proves", etc., 
etc., etc. No val a dir que l'observador 'normal' 
és aquell que en condicions 'normáis' percebeix les 
coses com són i 'condicions normáis' aquelles que 
permeten que un observador 'normal' perceba les co
ses com són; cosa que fan alguns d'aquests autors, 
perqué aleshores es comet una petició de principi.

(142) Pag. 130.
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partesquen la mateixa forma lógica, no necessita que si

guen sinónimes en aquest sentit ni en cap altre. El que 

sí que necessita és que 1'entrecomillat de la cita s'acom 

plesca, perqué, com diu en la página 231:

"..even though the tern 'Material thing' is 
noy synoniaus with any set of teras that stand 
for species of sense-data, any proposition 
that refers to a material thing iust soaehov 
be expressible in teros of sense-data, if it 
is to be eapirically signifiant."

Per tant, la traduibi 1 itat no está basada en l'equivalén-

cia lógica, sinó en la teoria verificacionista del signi-

ficat. Ara bé, no per aixó els problemes han desaparegut.

Tots coneixem els problemes a qué condueix la teoria veri

ficacionista. Pero a més a més, el que sois mitjanqant

les experiéncies de sense-data es puguen justificar els

enunciats de coses materials ens retorna al principi,

aquesta justificació no pot ser més que inductiva. Arribem,

dones, a la paradoxal conseqüencia següent: L'escéptic

s'oposava al sentit comú; el seu atac consistia en negar

que es puga aconseguir un coneixement auténtic del món

físic, perqué cap conjunt d 'experiéncies el justifica for

malment. L'única inferéncia possible és la inducció, pero

aquesta no pot oferir un coneixement incorregible. El fe-

noraenalista accepta aquesta crítica, i, no obstant, acaba

per fonamentar el coneixement del món físic en la mateixa

base que ell, préviament, influenciat per l'escéptic, ha-

via rebutjat, q ó és, en la inducció. Així, quan Ayer argu
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menta:

”It is characteristic of what is leant by such 
a sentence as 1there is a cigarette on the ta-* 
ble' that my having just the experience that I 
an having is evidence for the truth of the sta- 
tenent which it espresses. The sceptic is indeed 
right in his insistence that there is a gap over 
cone, in the sense that ay having just this expe 
rience is consistent with the statenent's being 
false; and he is right in denying that a state- 
ment of this kind can be reduced to a set of sta 
tements about one's sense-experiences, that isv 
to a set of statements about the way that things 
would seea, He is wrong only in inferring froa 
this that we cannot have any justification for 
it” (143).

La justificació ve donada peí fet que les expe

riéncies ofereixen moltes vegades raó de 1 1 existencia 

d'objectes físics. Pero aquesta seria una forma de justi

ficació propia del sentit comú. És 1'home corrent el que 

afirma que les experiéncies donen raó del món físic i no 

pose en dubte aquest coneixement. Pero una vegada s'accep 

tat la bretxa de l'escéptic, com el fenomenalista l'accep 

ta, no es pot recorrer al sentit comú, que no 1'accepta, 

precisament per salvar-la. Fer una altra cosa és cometre 

petició de principi (144). Si ago no mostra alió que ano- 

menavem "a)", "que els enunciats de sense-data no són més

(143) TPK, págs. 132-133.
(144) Kenneth L. McGovern ofereix una argumeritac i ó simi

lar en "Datos sensoriales y escepticismo" Teorema, 
IV/3 (1.974); págs. 297-317 (versió castellana de 
A. García Suárez). Vegeu págs. 315-317.
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básics que els d'objecte físic", s 'aproxima prou. Pero 

en el capítol següent tidrem més ocasió d'argumentar en 

aquesta direcció.

Per acabar, dire que la base que permet a Ayer 

aqüestes darreres afirmacions en The Problem of Knowledge 
és el considerar ais objectes físics, no com a construc- 

cions lógiques de sense-data, sinó com a construccions 

teóriques. Agó és, que la relació entre l'objecte físic 

(la proposició d'objecte físic) i les proposicions de sen 

se-data és similar a la relació entre les proposicions 

teóriques i les proposicions observacionals, mediada per 

regles de correspondencia; agó és, una relació lógicament 

contingent. A aquesta teoria hi ha qui la anomena Fenome 

nalisme Teóric (145). Pot ser, dones que Ayer fóra ja un 

fenomenalista teóric en FKK, o que ho fóra sois a partir 

de TPK. Pero elque és cert és que aquest fenomenalisme 

tampoc és lliure de la nostra darrera crítica (146).

Encara que en aquest punt no ens hem preocupat 

per mostrar-ho, es desprén de tot el que hem dit (i sobre 

tot del que hem dit en el punt anterior) que aquest feno-

(145) Cfr. CORMAN, op. cit. págs 125-131 i 1Q7-213.
(146) No considerem ací el seu llibre The Central Questions 

of Philosophy, london, Weidenfeld and Nicolson, 1973, 
que mereixeria un tractament apart. En les seues pa- 
raules, en aquest manté "un realisme sofisticat"; en 
la meua opinió no massa allunyat deis seus anteriors 
fenomenalismes.
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menalisme no sois vol explicar qué és percebre un objec

te, o conéixer un objecte, sinó que s 1empenya en dir qué 

és ser un objecte. Cree que Ayer no aconseguí sesontogit- 

zar els sense-data i per tant a aqüestes critiques hi hau 

ria que afegir una bona part de les que hem fet al fenome 

nalisme ontológic.

Pero, el que és més important, i que ago valga 

com a resum i conclusió, al cap i a la fi, el realisme 

sosté que en certes condicions ('standard') d'observació 

les experiéncies obteses justifiquen el coneixement que 

es té de l'existéncia de l'objecte i de les seues quali- 

tats, i agó mateix és el que acaba per sostenir el fenome 

nalisme. Pero si accepta agó darrer, no veig quina és la 

seua utilitat ni quina necessitat hi ha de complicar les 

coses fins al punt d'introduir un llenguatge que:

1) No existeix en l'actualitat i que difícilment 

es podria obtenir. No tenim un llenguatge 

que parle únicament en termes sensorials, i 

dubte que alguna vegada es puga inventar.

Per altra banda, és ciar que aquest llenguat 

ge no suposaria cap economia, ni ontológica 

ni epistemológica. I per tant, l'esforg de 

la seua invenció no mereix la pena.

2) Necessita infinites proposicions per dir la 

mateixa cosa que el sentit comú diu en una
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sola proposició.

3) I al cap i a la fi ofereix la mateixa possi- 

bilitat d'error quan pretén significar l'exis 

téncia de quelcom extern que el llenguatge 

del sentit comú.

De tota manera, si fóra un fenomenalisme ontolo 

gic, tindria efectivament acomplida la seua comes contra •„ 

l.'escéptic (comesa que el sentit comú desprecia per inne- 

cessária); ja que afirmar que tal-i-tal cosa existeix és 

afirmar que tals-itals regularitats perceptives s'obte- 

nen. No val, segons aq ó , la hipótesi del geni maligne 

-careix de sentit- que podria permetre que, malgrat que 

aqüestes regularitats es donen, pogués no existir un cor- 

relat físic corresponent a aqüestes experiéncies, perqué 

l'objecte físic no és res més que aqüestes regularitats 

perceptives. Pero,primer, no es pretén que aquest fenome 

nalisme siga ontológic, sinó sois lingüístic, i per tant 

no pot véncer així a l'escéptic. I, segon, si fóra així, 

aleshores tindria totes les deficiéncies de les quals hem 

parlat. A més, ¿qué pensaríem quan alguna vegada aqüestes 

regularitats desaparegueren, o es canviaren per unes al

tres? Qui ens assegura que es donaran en el futur?. Com 

poden poden les regularitats perceptives teñir la mateixa 

permanéncia que atribuim a les coses?



187

Altra manera d'acabar de forma absoluta amb els 

dubtes de l'escéptic seria que efectivament existirá una 

equivalencia absoluta entre les proposicions de sense-da 

ta i les proposicions d'objecte físic. Si tot el que es 

pot dir en termes d'objecte físic es pogués dir igualment 

(excepte, tal volta, alguna diferencia de matís) en ter

mes de sense-data; si la veriata d 'un conjunt de proposi 

cions fóra condició suficient i necessária per la veritat 

d 'un objecte físic, el dubte de l'escéptic seria total- 

ment absurd. No es podria creure que unes són vertaderes 

i dubtar de la veritat de l'altra (si és que es coneixen 

els dos 1lenguatges). Seria com -segons l'exemple de Dic- 

ker- si coneixent el significat de la paraula 'triangle', 

creguerem en la veritat de "agó és una superficie recti

línea tancada de tres costats" i dubtarem de la veritat 

de "agó és un triangle".

Pero, desgraciadament, aquesta equivaléncia tam 

poc es dóna. I si al fenomenalista no li queda més que 

recorrer a l'evidéncia que 1'experiéncia ens diu que cer- 

tes condicions constitueixen prou evidéncia per la exis- 

téncia d ' un objecte físic, o per que aquest tinga real.-, 

ment les qualitats que aparenta teñir, no veig on és la 

diferéncia essencial amb el realista. Dir: "Sé amb certe- 

sa que certes coses existeixen i ho sé per les meues ex

periéncies sensibles" és perfectament compatible amb el
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realisme; no estic dient més que alio que reivindicava 

el sentit comú, el realista quasi més ingenu. I per tant, 

no veig on és 1'avang que resulta d'assumir les critiques 

escéptiques (fenomenalisme) davant de la positura de no 

acceptar-les (sentit comú).

Si el que es diu és que, malgrat que algunes 

vegades les experiéncies ens fan creure equivocadament 

que hi ha un objecte físic o que aquest objecte té una ■ 

qualitat que realment no té, pero que en moltes ocasions 

aqüestes no ens enganyen; no puc veure on és la diferen

cia entre fenomenalisme i realisme (respecte de l'escép

tic, s'entén). Tal vegada estiga en la proporció que l'un 

i l'altre li otorguen a aquest 'moltes'.
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2.3 La Teoria Causal de la Percepció

Havíem dit abans que 1'argument de la il.lusió 

podia prendre diverses formes, o que, almenys, hi ha di

versos arguments que tracten aqueix mateix problema. Una 

manera d'utilitzar 1'argument de la il.lusió és la que 

hem vist fins ara, i que constitueix un mera interpretació 

negativa destinada a combatre els punts de vista del sen

tit comú, segons el qual percebem directament objectes 

físics; aquesta és la forma fenomenologica de 1 1argument 

de la il.lusió. Pero hi ha una altra forma de 1'argument 

que no vol ser merament negativa, ninó una continuació, a 

partir de la negació inicial, cap a una vinculació amb 

el coneixement de la ciencia i els seus descobriments. 

Aquesta és la forma causal de 1 1argument de la il.lusió, 

o argument de la causalitat, o argument de la ciencia. En 

realitat, tampoc és un sol argument, sinó un conjunt d'ar

guments que persegueixen un mateix fi: la introducció deis

sense-data, també, pero amb noves determinacions extretes 

del terreny científic. I si hi ha diversos arguments cau

sáis, també hi ha diverses versions de la teoria causal. 

Intentarem ara, en una primera etapa, exposar en termes 

generáis en qué consisteix quest tipus d'argument i des-



envolupar a continuació aquesta teoria. Després acudirem 

a les distintes formes i plantejaments (els més rellevants 

des del punt de vista de les nostres pretensions ). I aten 

drem finalment a si necessáriament sostenir una teoria 

causal implica mantenir una teoria substitucionalista que 

necessite deis sense-data.
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2^3^1_La_forma_causal_de_l^argument_de_la_il^lusió

Aquesta forma es recolza en fets empírics simi- 

lars ais de la versió anterior, pero acudeix, no tant a 

la possible contradicció entre aparenga i realitat, com 

ais descobriments de la física i la fisiologia, per advo

car per l'afirmació que la diferencia entre aparenga i 

realitat és irreductible a causa de la constitució tant 

deis objectes físics com deis nostres aparells sensorials. 

Fa valdré alio mateix que nosaltres utilitzavem en les pa

gines 53-54 per tal de resoldre el problema de l'al.luci- 

nació; agó és, que per tal que es produesca la percepció 

cal la prséncia d'un estímul extern que siga transmés al 

cervell i que estimule aquest darrer. Ara bé, aquesta ve- 

ritat inqüestionable és utilitzada peí causalista per man 

teñir una concepció representacionalista de la percepció. 

És a dir, lluny d'aprofitar la base fisiológica de la per 

cepció per assegurar-nos el coneixement del món, intenta 

provar, just al contrari, que no podem obtenir coneixement 

del mateix tal com és realment. Agó que ara apareix con- 

fós, es clarificará tot seguit, quan exposem l'argument; 

espere que mostrant la seua fal.lacia.
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Una ossible forma de 1 1argument és aquesta:

I. Com déiem en les pagines 53-54, "veure" vin 

dria a consistir en l'acte fruit del procés següent: Un 

estímul fotoeléctric que procedeix d 1 un objecte (per emis 

sió o reflexió) actúa sobre la retina, aquest estímul es 

recull en els cons i bastonets i peí nervi optic passa al 

cervell, on certes cél.lules són estimulades. Fins que el 

cervell no és estimulat no es produeix la percepció (o la 

sensació) i sois es dona la percepció (o la sensació) men- 

tre el cervell és estimulat.

Pero així com aquesta base causal de la percep

ció ens aprofitava a nosaltres per combatre certa manera 

d 'introduir els sense-data, agó és, aquella basada en la 

percepció delusiva, altres autors la fan servir per intro 

duir-los. Aquest és, dones, un aparell de doble ús , ús 

que depén deis supostos que es trien. Sembla ser una fer- 

ramenta més que una máquina construida, amb la qual es 

pot construir una cosa o una altra segons qui la empre.

I els pressupostos del substitucionalista són:

a) Ja que 1 1 origen de la nostra percepció és 

l'estímul sobre la retina fruit d'un bombardeig de fotons 

emesos per un objecte físic, des que aquest estímul surt 

de l'objecte fins que es produeix l'estímul al cervell, 

molts condicionants es donen cita, i aquest últim no és
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sois fruit del primer. Totes les nostres percepcions es- 

tan determinades per les condicions externes del tipus 

de la intensitat de la llum, el medi on és situat l'ob

jecte, la distancia respecte de l'observador (aqüestes 

condicions ja vénen imposades quan els fotons bombardegen 

la retina, i ara vénen les que se sumen a partir d'aquí), 

... i també peí nostre estat psíquic i per l'estat deis 

nostres órgans sensorials. El bastó sembla quebrat per 

estar parcialment submergit en l'aigua; veiem (o patim) 

un miratge a conseqüéncia del sol i de la set. El daltó- 

nic confon certs colors a causa d'una malformació en els 

seus ulls. En general, quan les condicions externes varien, 

o varien les condicions deis nostres órgans sensorials o 

l'estat emocional, varia el carácter de les nostres percep 

cions.

b) La relació entre la meua percepció i les con

dicions que.1'acompanyen s 'acompleixen causalment, en el 

sentit condicions-causa — percepció-efecte; pero mai al 

revés. Si s'apaga el llum, deixe de veure l'objecte. Pero 

si el oanvie de lloc, on no el veja, els altres factors 

que permetrien que jo tinguera aqueixa percepció no hau- 

rien de canviar per aixó. Si s'apaga el llum, deixe de 

veure l'objecte, pero si 1'amague -i per tant deixe de 

veure'1- no s'apaga el llum com a conseqüéncia.

Tenim, dones, que alió que veiem és el resultat
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de tots aquests factors. Afegim que veiem sois quan aquest 

estímul al cervell está ocorrent i que les coses materials 

existeixen tant quan són percebudes com quan no ho són i 

tindrem la següent conseqüéncia: Alió del que ens adonem 

directament en la percepció no és l'objecte físic mateix, 

sinó un sense-datum (o conjunt de sense-data), causat(s) 

de manera remota per l'objecte físic. L'objecte físic in£ 

cia la cadena causal, pero no és la causa immediata d 'a- 

quest objecte de percepció directa o aquest sense-datum.

Compliquem més encara tot ago amb la concepció 

(potser encertada, no m 'ho plantege car no és rellevant 

en aquesta discusió que vindrá) de la causalitat que s'usa 

en els termes següents: Entre efecte i causa ha d'haver 

sempre una proximitat espacial i temporal. Així, com hem 

vist en l'argument de 1'interval temporal, moltes vegades 

hi ha una gran distancia temporal i espacial entre l'esde 

veniment que inicia la cadena causal i l'última baula d'a 

questa. Per raons d'aquest tipus es pensa que l'objecte 

directament captat no és l'objecte extern allunyat causal 

ment de l'acte de percepció, sinó que, com la causa últi

ma responsable de la nostra percepció és un estat del cer 

vell, del que som directament conscients és quelcom ínti- 

mament próxim a aquest estat, un sense-data causat per 

aquest; o quelcom que es correspon exactament amb aquest 

estat o es causat direcatament per ell, l'estat del cer-
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vell és ell mateix el sense-datum (o conjunt de sense-da

ta) o la seua causa directa.

Per tant, si P és l'acte de familiarització amb 

un objecte, aquest objecte no ha de ser l'objecte extern 

X, massa allunyat de P i diferenciat d'ell per la influén 

cia d'altres factors que intervenen en la percepció. X 

inicia el procés que acaba amb un estat del cervell Y,

aquest sí, próxim a P. Per tant, la causa immediata de

P no ha de ser X sinó Y, i en conseqüéncia, P és 1'apre- 

hensió d'un objecte próxim a Y o idéntic a Y i no 1'apre-

hensió de X. D'aquí que s'afirme que P sois pot ser la

familiarització amb un sense-datum, que és l'única cosa 

suficientment próxima a Y; de tal manera que l'objecte 

de P ocupa la mateixa posició que Y, o bé un lloc molt 

próxim.

També podem sumar la següent argumentació (147)

1. Per tal que hi haja experiencia perceptiva 

sois cal que es produesca una estimulació

al cervell (segons la manera típica de conce 

bre aquesta per part deis teórics deis sense 

data).

2. Hom pot teñir exactament duplicada l'expe-

(147) Aquesta manera de reflexar 1'argument és deguda a 
Dicker; vegeu Perceptual Knowledge, págs. 52-56.
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riéncia perceptiva de qualsevol objecte (per 

exemple una tomaca) sense la presencia esti- 

mulativa d'aquest, basta mab produir un etí- 

mul determinat en alguna part intermedia de 

la cadena causal.

3. Si és així , aleshores cap observador pot co- 

néixer, sobre la base de la seua experiencia 

perceptiva, que está percebent realment un 

objecte físic.

4. Pero si en un sentit de "percebre directa

ment", aquesta expressió significa conéixer, 

amb la mera experiencia perceptiva, la natura 

lesa i existencia de l'objecte percebut; ales 

hores cap objecte físic és percebut directa

ment.

5. (I ara es recorre ais resultats de 1'argument 

de la il.lusió i s'afirma:) Car que cap objec 

te físic és directament percebut, els objec- 

tes de la percepció directa són sempre sense- 

data. (Amb la qual cosa aquest argument mos- 

tra ser parasitari de la forma fenomenológi- 

ca. Com ja havíem dit, la forma causal con- 

sisteix, dones, en afegir una part positiva 

ais resultats negatius de 1 1 anterior forma: 

afirmar que els sense-data eren estats cere- 

brals o causats immediatament per aquests).



Vist tot agó, podem continuar l'argument gene.- 

ral de la següent manera:

II. Ja que la percepció no ocorre fins que cer

ta zona del cervell no és estimulada. Hem de dir que aques 

ta estimulació, que és la darrera baula d 'una cadena de 

processos físics que permeten la percepció, és ella matei- 

xa l'acte d'aprehensió o familiarització (avaraness), o és 

la seua causa immediata.

Així, podem teñir una altra manera d'introduir 

els sense-data una miaa més allunyada de la forma fenome- 

nológica:

III. Ja que aquest acte és causat per un estat 

del cervell, allunyat tant temporalment com espacial de 

l'objecte que (de vegades) origina la cadena causal, 1' ob 

jecte d'aquest acte no pot ser més que una representació 

(més o menys fidel) de l'objecte primer. Pero una repre-t 

sentació o una imatge no és més que un sense-datum (148).

0, encara d'altra manera, si la llum reflexada 

per l'objecte físic, junt amb molts altres factors, tant 

externs com interns, fan que el meu cervell siga estimulat

(148) Un argument similar es podria construir per a cadas-
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d'una certa manera, responsable que jo siga conscient d'u 

na serie de colors i de formes, 0; aleshores, aquest ob

jecte 0 del qual jo sóc conscient és més próxim a Y (1'es 

tat del cervell) que a X. És a dir, en definitiva del que 

jo sóc conscient és o bé d 'un estat del cervell, o bé de 

quelcom causat immediatament per aquest, i, remotament, 

(algunes vegades) per X (l'objecte físic). Per tant, sóc 

conscient d'un sense-datum, i d'aquí inferesc l'existén-* 

cia d'un objecte físic que ha iniciat alguna vegada la 

cadena causal. (Encara que de vegades pot no haver-la in.i 

ciada en absolut, per exemple si estic al .lucinant) .

En definitiva, es tracta dones, d'un argument 

de dues parts. Una comú amb la forma fenomenológica: po

dem teñir coneixement de les coses i les seues propietats 

sol de manera indirecta, sempre mediada pels sense-data 

que són l'única cosa amb la qual estem directament familia 

ritzats en la percepció. I una part positiva sobre la ba

se d'aquesta: tots els sense-data són prodduits per proces

sos en el cervell de qui els experimenta, o són ells matei 

xos aquests processos. A continuació estudiarem aquest 

argument amb deteniment.

Com veiem , s 'ha acudit a diferetes coses per

cun deis sentits, encara que, com sempre, ens hem 
basat en la vista.
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a la introdúcelo deis sense-data, i s 1 han fet algunes afir 

macions que mereixen una consideració detinguda. Una d 'a- 

questes afirmacions és a la base de tota aquesta concep- 

ció: els sense-data que percebem no depenen tant de l'ob

jecte físic com d'altres factors; l'estímul que es pro

dueix en el cervell i que és la causa última de la percep 

ció ve influenciat per les condicions en que es troben to 

tes les coses que intervenen en la cadena causal. Moltes 

són les coses implicades en el resultat final. Intentem, 

llavors, reproduir la cadena causal de la percepció. Po- 

dríem dir que consta fonamentalment deis elements següents:

1. Un objecte X que emet o reflexa la llum,

2. un medi entre l'objecte i nosaltres,

3. els nostres órgans sensorials, ais quals afee 

ta 1'estímul,

4. els nervis que transmeten l'estímul des deis 

órgans sensorials al cervell,i, finalment,

5. un procés cerebral perceptiu que és ell ma

teix l'acte de percebre o quelcom directa

ment conectat amb aquest.

Tot agó és quasi bé acceptable. Pero el que no 

és autoritzat inferir d'aquí és que aquest estat cerebral 

coincideix amb, o causa, una percepció d'un objecte próxim 

a ell. És afirmar agó alió que fa dir que percebem sense- 

data: el procés o l'acte en el cervell no pot ser sinó
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una r e p r e s e n t a d o . Ara bé, gran part de la forqa d ' aquest 

argument ve donada també (com en el cas de la forma feno- 

menologica) per l'existéncia de la delusió. Així, afir

mar que aquest estat consisteix en la familiarització 

amb un objecte próxim a ell és el que permet introduir 

els sense-data. Pero, alhora, és perqué es creu que alió 

que percebem directament són sense-data, la rao per la 

qual s 1 afirma que aquests són o són causats per 5. (Amb 

la qual cosa es mostra la circularitat de l'argument; al 

temps que es comprova que es fa equivaldré "acte de percep 

ció" i "sense-datum" -un acte amb un objecte; una fal.la

cia important). És a dir, per tal que es produesca una 

percepció, 5 és l'únic requisit. recordem que d'aquesta 

manera -utilitzant la delusió- els sense-data sois es 

ooden introduir quan s 1admet que hi ha tant objectes de 

percepció verídica com de percepció delusiva, i que aquests 

són de la mateixa classe. Així, si el sense-datum és en 

certa manera independent de l'existéncia d'un objecte, 

és a dir, si pot existir quan l'objecte no existeix, ales 

hores és dependent directament d'un procés cerebral. Con- 

seqüentment, podem percebre un sense-datum sense que 1-4 

es donen. Pero -.ago peí que fa a l'ajut de 1 ' al . luc i nac i ó- 

en aquest aspecte, l'argument de la causació dependria 

de la validesa de l'argument de 1'a l .lucinació, que no 

era, ni molt menys, conclusiu. Pero ens queda la il.lusió. 

Fins i tot en els casos en els quals la percepció no és
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1-4, 2,3 i 4 compten com a factors per a la il.lusió. Fac 

tors distorsionants que suposen una barrera entre nosal- 

tres i l'objecte.

Pensem ara en aquests factors il.lusoris que 

poden seguir donant forga a la forma causal. Mandelbaum 

presenta dos casos per tal de mostrar que el medi és un 

element distorsionador de la realitat i que fa que alió 

que percebem directament no siga mai alió que nosaltres 

creuríem (o diríem, etc.) que percebem, i.e., l'objecte 

extern (en definitiva, també d'aquesta manera i amb una 

certa interpretació, l'objecte de percepció depén causal- 

ment de 5). Trie aquests casos perqué són significatius 

i perqué s'han prestat a que Gram els discutesca i done 

algunes solucions que, com en el cas de 1'interval tempo

ral, són suggerents pero que no acabe de compartir. Així 

que, d'aquest triple posicionament pot sortir quelcom més 

ric per a la discussió (149). Aquests dos casos són anome- 

nats "de la muntanya" i "de la campana" i recullen una 

tradició que forma part deis plantejaments més clássics 

de la teoria causal, sois que la suavitzen. Per tant, tal 

vegada convindria ara recordar el nom d'aquests casos per

(149) MANDELBAUM, M., Philosophy, Science, and Sense Per- 
ception, págs. 183 i ss.
GRAM, M.S., Direct Realisa, págs. 143-147.
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després i investigar primer la versió clássica que ser* 

veix de teló de fond a la polémica Mandelbaum-Gram. Pre

gue al lector que disculpe aquest llarg lapse, pero pense 

que retribuirá en una major claredat.
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2.3*2 La teoría clássica

Des de Locke, aquest argument ha estat un in- 

tent de combatre la presencia de qualitats secundarles 

en la cosa mateixa. Aqüestes depenen més de l'observador 

que no de la cosa. La ciencia les descompta, la cosa de 

la ciencia no té qualitats secundarles. El color no és 

una propietat científica i per tant no ha d'estar en la 

cosa (150). Seguim ara una mica la terminología de Price. 

Segons aquesta manera de concebre la percepció, quan per

cebem, d'alló que ens adonem directament és un conjunt 

de sense-data amb un cert ordre i certes relacions entre 

ells. Anomenem a aquest conjunt un "Totum Datum". Aquest 

está format per sense-data somática i sense-data ambien
táis . La definició que dón aPrice d'un i d'altres és la 

següent: Són sense-data somátics aquells que normalment 

per pertanyents al nostre propi eos, sense que ho hagen 

de ser necessáriament (car en principi no tenim cap mane

ra de saber-ho). Els sense-data ambientáis són aquells que 

normalment prendríem com a pertanyents a altres objectes

(150) Vegeu: JACKS0N,F-, O p . cit., pág. 121; RUSSELL, B., 
Inquiring into meaning and Truth, pp. 13 i ss.i El 
coneixement huma, Cap. IV, passim.
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(sense que tampoc ho hagen de ser necessáriament) (151).

D 'aquesta manera, el "Totum Datum" quedaría organitzat 

d'acord amb el següent esquema:

.sense-data somatics

Totum Datum4 cosa material

■♦on compten les condi 
cions fisiológiques i 
psicológiques de 1 1ob 
servador.

"sense-data ambientáis— ♦ o n  compen les condi
cions externes de 
ilu, distanciada 1'ob 
servador respecte de 
1'objecte, etc.

De tal manera que la cosa material queda allla- 

da (o és ella mateixa l'aillant) entre dos pols entre els 

quals existeix una diferencia de potencial. Sense que, 

tal com queda reclosa, podam saber en qué consisteix; que 

da inobservada i inobservable. La barrera, el buit, entre 

el món físic i els sense-data apareix ara encara més gran. 

I no sois aixó, sinó que a més sembla extendre's ais dos 

tipus de sense-data. Si tenim en compte que Price posa com 

a exemple deis sense-data somatics els data visuals i de 

sense-data ambientáis els cenestésics, sembla fins i tot 

que hi ha un buit entre uns i altres, un salt qualitatiu. 

(S1 ha complicat un poc massa el muntatge).

La solució que els causalistes ofereixen per

(151) Vegeu Perception, pág. 70 i ss.
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rescatar aqueix espai buit del caos en el qual ens podría 

submergir, ens la dona una interpretació del "Totum Datum" 

de la manera següent:

-Siga S = £t o t s els sense-data somatics presents

a un observador en una ocasió determina

da j ,/*' X ' £ |

-Siga A = o t s els sense-data ambientáis presents .

a un observador en una ocasió determina 

daj = ja,b,c,d,e^

Donats aquests conjunts s'acompleix:

Per tant, Ax Ay (C 4=$ C ) . On "x" pot substituirx y
se per qualsevol deis elements de S i "y" pot substituir

se per qualsevol deis elements de A; i on "C" és el predi- 

cat "canviar". A més a més, S i A són sempre copresents.

Des d'ací els partidaris de la forma causal pre- 

tenen convéncer-nos sense res ni més, d'una dependencia 

unidireccional: el "Totum Datum -diuen- és somatocéntric.
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Els sense-data ambientáis depenen deis somatics (152). Més 

encara, depenen del cervell. La qüestió, en definitiva, 

está en el fet que, segons llur opinió, les qualitats sen 

sibles es deuen més a nosaltres mateixos que no a les co

ses, no carácteritzen realment la cosa material com el 

sentit comú pretén ; almenys no hi ha cap moyiu per creu- 

re que així ho facen. En realitat depenen de molts fac

tors independents de l'objecte físic. Sembla llavors, que, . 

fora de les aparences que se'ns donen i que están sempre 

sota certes condicions (ambientáis i somátiques), la cosa 

no és res. Almenys no és res peí que fa a la percepció 

directa. Si les qualitats han de determinar-se per l'apa- 

renga, que está condicionada, no podem saber coses tais 

com quin és el color d'un objecte.

(152) S'ha de teñir sempre present que els defensors clás- 
sics d'aquesta concepció pretenien una condemna de 
les qualitats secundáries. Aqüestes no pertanyien 
-en la seua opinió- a la cosa material sinó a nosal 
tres mateixos. Bradley diu en Appearance and Reali 
t y :

"A thing is coloured, but not coloured in the 
sane way to every eye; and except to some vay, 
it seems not coloured at all. Is it then colour
ed or not? And the eye-relation to which appears 
somehow to make the quality -does that itself 
posses colour? Clearly not so, unless there is 
another eye which sees it. Nothing therefore is 
really coloured; colour seems only to belong 
to what itself is colourless. And the same re- 
sults holds, again, with coid and heat. A thing 
may be coid or hot according to different parts 
of my skin, and without some relatión to a skin, 
it seems without any such quality. And, by a li- 
ke argument, the skin is proved not itself to 
own the quality, which is henee possessed by no-
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Pero, segons agó, no sois les qualitats secun

darles vénen determinades per factors externs al propi 

objecte, sinó que també ho són les primarles. Si les qua

litats sensibles depenen de factors fonamentalment somá- 

tics, la seua existencia impercebuda ha d'estar lliure de 

totes aqüestes qualitats. Si es despulla la cosa material 

del color, justament perqué és depenent de la percepció, 

també s'hauran de descomptar les qualitats primarles com 

la forma i l'extensió. Pero, aleshores queda desprovista 

de tota localització (153). Com sosté Strawson:

"Ve cannot in sense perception —the point is 
an oíd one- become aware of the shape, size 
and position of physical objjects by vay of 
avaraness of boundaries defined in soné sen— 
sory mode -for example by visual an tactile 
qualities such as scientific realism denies 
to the objects themselves... To perceive phy 
sical objects as, according to scientific rea 
lisa, they really are vould be to perceive 
then as lacking any such qualities. But this 
notion is self-contradictory• So it is a ne<- 
cessary consequence of this form of realism 
that ve do not perceive objects as they real
ly are... Ve do not, on the scientific-real— 
ist viev, perceive physical objects at:*all.
Ve are, rather, the victims of a sistenatic 
illusion which obstinately clings to us even 
if we embrace scientific realism. For we con
tinué to enjoy experience as of physical ob
jects in space, objects of which the spatial

thing Q...1 The argumenta shows everywhere that 
things have secondary qualities only for an on- 
gan; and that the organ itself has these quali
ties in no other way"'(Oxford, Clarendon Press, 
1.930 -segona edició, novena impressió;págs. 9-10.

(153) Cfr. AYER, A.J., TPK, págs 117-18; Th?Central Ques- 
tions of Philosophy, págs. 84-87.
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characteristics and relations are defined 
by the sensible qualitieswe perceive them as 
having; but there are no such physical objects 
as these. The only true physical objects are 
items systematically correlated wiyh and cau- 
sally rsponsible for that experience; and the 
only sense in which ve can be said to percei
ve them is just that they cause us to enjoy 
that experience" (154).

Així, situem en un món extern a nosaltres una 

serie de coses inobservables, pero si l'espai s'ha de de

finir per la relació entre les coses i aqüestes són inob

servables, l'espai sois és accessible mitjangant la infe

rencia; inferencia que no veig com es puga establir si 

els objectes relacionats essencialment són inobservables. 

Tenim dones que els objectes físics són ocupants imobser

vables d'un espai inobservable. I com diu Ayer (fent seu 

un argument de Price en Perception, págs. 36-37):

"Put succintly, the decisive objection to 
the versión of the causal theory which turns 
physical objects into unobservable occupants 
of an unobservable space is that if this ve- 
re so we should have no aeans of identifying 
them, we should have no reason to believe 
that they played any part in the production 
of our sensations, or even that they existed 
at all. The point which the advocates of this 
position have overlloked is that physical ob
jects cannot be identified in the first instan 
ce as the causes of our sensations: they have

(154) STRAWSON, P.F., "Perception and its Objects" en
G .F .Macdonald (ed.), Perception and Identity, Lon- 
don, Macmillan, 1.979; pág. 49.



2 0 9

to be independently identified before ve can 
have any right to say that the causal reía- 
tion holds. It is only because I ca, trough 
perception, independently establish the fact 
that the table is there in front of me, that 
I can subsequently explain my seeing it in 
térras of its effects upon rae" (155).

L 'única manera de sobreviure que té aquesta teo

ría, una vegada ha perdut les coses, és quedar-se en la 

mera subjectivitat (cosa que, per altra banda, comporta 

que l'única condició necessária per la percepció siga un 

esdeveniment en el cervell). Alio que realment percebem 

és un efecte d 1aquest estat del cervell. A partir d'aquí 

podem inferir que ha estat causat per un objecte extern. 

Peró, ¿com podem estar segurs, si aquest estímul en el 

cervell pot estar produit per factors psicológics (com 

en 1 1 a l .lucinació)? L'única cosa que posseím és un efecte, 

que pot estar remotament causat per quelcom inobservable, 

o ni tan sois per aixó, sinó per una perturbació del cer

vell.

Evidentment, l'argument causal va destinat a 

combatre el realisme ingenu, que els teorics deis sense- 

data fan equivaldré a l'opinió del sentit comú o 'realis 

me ingenu'. Peró malgrat que aquests teorics pensen que 

1'home del carrer és un realista ingenu, jo sostinc que

(155> The Central Questions of Philosophy, pág. 87.
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és un realista directe (encara que molts autors conside

ren sinónims aquests dos termes). I ara faré, per fi, 

aquesta distinció. Les divisions que es fan entre realis 

tes, fenomenalistes, etc., responen a les diferents res- 

postes a aqüestes dues qüestions: 1) la positura front a 

l'escéptic i 2) el coneixement directe que ofereix la 

percepció. Així, el realista ingenu és el més radical, 

manté que en tota situació alió que percebem directament 

és una cosa material o part de la seua superficie. El rea 

lista directe és més prudent, rebutja també els dubtes 

de l'escéptic i afirma que, en molts casos, els sentits 

ens donen suficient evidencia per tal que la creenga que 

formem sobre l'objecte siga vertadera, i que aquesta creen 

ga no és inferida a través de l'aprehensió de quelcom més 

básic i no físic, sinó directa. El que manté, en definid 

tiva, és que en condicions 'standard', la percepció ens 

dóna coneixement directe de les coses i de les seues pro- 

pietats. Entre altres coses perqué les propietats reais 

de les coses equivalen, per al realista directe, i per 

definició, a les propietats que 'aparenten' teñir en con

dicions 'standard' d 'observació.

El teóric deis sense-data sembla atribuir al 

realista directe l'afirmació que "A pareix r a S" impli

ca necessáriament que A siga r, cosa que portaria a les 

contradiccions que el primer utilitza en l'argument de
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la il.lusió. Pero el realista directe está dispost a afir 

mar que A pot paréixer r,s,t, i molres altres coses i no 

confon 1 1aparenga amb la realitat (en termes absoluts, 

s'entén). L'únic que diu és que la propietat "real" de 

l'objecte i la propietat que aquest aparenta en condici-» 

ons 'standard' d'observació són un i la mateixa cosa. Agó 

és, que per propietat real d'un objecte s'entén aquella 

que aquest ofereix quan está en condicions 'standard' d ' o b 

servació. Qué són les condicions 'standar' pot resultar 

un problema de definició, peró no de comprensió. Per tant, 

no em posaré a definir-les, sois diré aquelles que el sen 

tit comú dóna per bones. Així, si un objecte apareix amb 

una certa tonalitat de groe,i 1.luminat per llum groga, 

el realista directe no ha d'afirmar que l'objecte és groe, 

ni que percep directament un objecte groe. Simplement, 

pot inferir que és un objecte blanc il.luminat per llum 

groga; peró aixó ho permet la teoria que sosté, i no ne- 

cessita postular sense-data. Hi ha aparences que són 

reais i que permeten un coneixement directe i aparences 

que, per no donar-se en condicions '¡standard' (i saber- 

ho 1'obsevador), permeten un coneixement inferencial, o 

fins i tot (si 1'observador no coneix l'anomalia en les 

condicions d'observació) 1'error. El realista directe no 

pretén que tota percepció siga absolutament verídica, sois 

que moltes ho són.
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Dic tot agó perqué, com es desprén , el conjunt 

d'afirmacions i critiques que fan aquests arguments está 

íntimament relacionat amb una mala comprensió del realis- 

me directe.I perqué, malgrat que de vegades s'utilitzen 

per mostrar que aquest coneixement no pot ser directe i 

objectiu, sinó indirecte i subjectiu, altres vegades sois 

tracten de mostrar que no és directe; amb la qual.cosa es 

converteixen en realistics crítics, indirectes, o comsevu 

lia. És a dir, realismes que s'oposen a l'escéptic, en 

el sentit que afirmen que moltes vegades percebem objec

tes físics, pero que s'oposen també al realisme directe 

quan neguen que aquesta percepció siga mai directa. Aquest 

és al cas d'algunes teories causals, com les de Russell 

i Mandelbaum. Així és que ara estem en óptimes condicions 

d'ocupar-nos d 'una teoria causal d'aquest segon tipus, 

més débil i no subjectiva, com és la de Mandelbaum, a tra 

vés de l'anunciada polémica Mandelbaum-Gram.

Car que la teoria causal suposa l'acceptació 

prévia d'algun realisme -segons es desprenia de la críti

ca d'Ayer que hem citat-, Mandelbaum afirma:

"...it is fallacious to hold that the causal 
analysis of perception provides good argument 
in favour of subjectivism"(156).

(156) MANDELBAUM, M., Op . cit., pág. 140
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Si l'argument anterior pretenia extreure,. del 

fet que les qualitats secundáries, com ara el color, són 

en gran manera depenents de nosaltres mateixos, la conclu 

sió que les coses no són en absolut acolorides; Mandel

baum pretén extreure únicament d 1aquest fet, no la conclu 

sió que no siguen acolorides, sinó que no hi ha un color 

que siga "llur color". Per a aquest fi utilitza els dos 

casos que havíem esmentat i que havíem anomenat "el cas de 

la muntanya" -per al color- i "el cas de la campana" -per 

al so. Veiem primer el cas de la muntanya.

Les muntanyes apareixen blaves quan són vistes 

de lluny i canvien aquest color a mesura que ens aproxir 

mem. En definitiva, el color que presenten depén en gran 

manera del medi, de les condicions atmosfériques i, fins 

i tot, de nosaltres mateixos. D'aquí es pretén extreure 

la conclusió següent: El color de la muntanya és produit 

(entre altres coses) per un conjunt de factors de 1 1am- 

bient aliens a la mateixa muntanya. Es un efecte del qual 

la muntanya és sois una causa parcial.

Gram accepta aquesta conclusió, sois que, en 

la seua opinió, aquesta no contradiu el realisme directe. 

La seua resposta és:

"What we see is a complex of blue physical 
partióles. The mountain's real color helps
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produce this effect. Ve see a cluster of par 
ticles in the nedium intervining betveen us 
and the mountain. It follows that ve see an 
effect of the mountain. But this fact neither 
makes ñor breaks any theory of perception, 
least of all Direct Realism. It tells us mere 
ly that there are circumstances under which 
ve infer things about what there is from other 
things which we directly perceive. It does 
not show that what we happen to perceive direc 
tly either has different properties from 
things we take ourselves to perceive or that 
we never can perceive the causes of what hap- 
pens to be an object of direct avaraness. Nuch 
of what we perceive gives us.1 grounds for infe 
rence to other things not in our present vi
sual field. This is a commonplace of percep- 
tual experience. It does not, however, imply 
that all of that experience is inferencial" 
(157).

Malgrat que estic d'acord amb gran part d'alló 

que ací es diu, vull fer algunes matisacions, perqué, tal 

com está plantejat, el text d'aquesta cita pot induir a 

la mateixa posició que Gram tracta de rebutjar. Gram está 

parlant de dos elelments de la cadena causal que la cien

cia atribueix a la percepció. I admet que en la llunyania 

no veiem directament la muntanya, sinó sois 1'efecte del 

qual ella és una causa parcial. Aquesta manera d'expres- 

sar-se, encara que poguera ser certa, és perillosa. Per

qué si a aquesta resultant de la intervenció de l'objec

te i del medi per a 1'aconseguiment de la nostra percep

ció, sumem els altres processos i factors fisiológics, 

haurem d'acabar sostenint -una altra vegada-’que alió que

(157) GRAM, M.S., O p . cit.,-144
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percebem és un efecte, no hi ha de la muntanya o del medi, 

sinó del nostre cervell, i, altra vegada, subjectiu. Un 

cop més es confon aquí acte i objecte, l'objecte percebut 

amb l'acte de percebre'1. I Gram cau en aqueixa trampa.

L'home del carrer no té massa ciar de quin co

lor són les muntanyes, o, més bé, no assegura que una mun 

tanya tinga un sol color. Sap molt bé que les muntanyes 

es veuen blaves des de la llunyania, i que de prop poden 

ser verdes o marrons; que de més aprop encara poden ser 

un conjunt de colors molt diferents que fa que es veja 

verda de prop o, amb combinació amb l'atmosfera, blava 

de lluny. El cel tampoc té un color únic, des del punt 

de vista del sentit comú. És blau quan l'atmosfera és ne

ta, roig quan fa ponent, negre de nit, etc. S 'enganya per 

aixó? Está afirmant que el cel está format en cada cas 

per un conjunt de partícules blaves, roges o negres? Hem 

dit que per al sentit comú el color real de les coses coin 

cideix amb aquell que presenten en condicions 'standard' 

d'observació i de vegades aqüestes es fan coincidir amb 

les més habituáis. Les muntanyes llunyanes són blaves; 

les próximes verdes o marrons. La part de dalt del Montgó 

és grisenca, les faldes marrons, blanques, verdes; plenes 

de casetes multicolors; i qué? L'aigua del mar és quasi 

incolora si n'agafem una xicoteta quantitat, peró el mar 

és verdós, i blavós més a dintre. El Sol és una taca bri-



216

llant; de quin color? També és una gran massa que despi- 

deix flames de quildmetres de longitud. No veiem per aixó 

mai el Sol? Ens arriba un efecte d'aquella massa incandes 

cent. L'estímul que ens arriba és un efecte del Sol i del 

medi que ha de travessar, pero rebre aqueix efecte és veu 

re el Sol, no 1 'efecte. Una casa vista de lluny és una 

taqueta blanquinosa. De prop és quelcom gran i amb paréis 

pintades de blau ciar. No havíem vist per aixó la casa, 

sinó sois l'efecte de la casa junt amb la influencia del 

medi i la distancia?

Cree, com he dit, que en tota aquesta qüestió 

está present sempre una confusió. Sempre que es parla de 

causa i efecte en la percepció, s 'entra en un terreny es- 

varós que fa caure fins ais més ben intencionats. Véiem 

que Gram afirmava:"We see a cluster of partióles in the 
médium intervining between us and the mountain". Per 

qué no dir que veiem un estat cerebral o el fruit d ' a- 

quest? El procés causal que es dona des de l'objecte a 

1'estimulació del cervell és el causant de la nostra per 

cepció, pero l'efecte de tot és la percepció de l'objecte, 

no la percepció de l'efecte. Pertal que jo perceba un ob- 

jecte, tot a§ó ha d'ocórrer, pero el resultat és la per

cepció de l'objecte, no la de cap d'aquests elements in- 

tervinents. Jo no veig partícules blaves, aqüestes par- 

tícules són en part responsables que jo veja la muntanya.
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També ho és 1 ' estimulació del cervell i no per aixó la 

veig. ¿Perqué no dir que en realitat el que veig és un 

conjunt d'átoms que formen la muntanya, i que equivocada 

ment pense que es tracta de quelcom sólid, sense buit, 

acolorit, etc.? Cal recordar les dues taules de Eddington. 

(Cfr. EDDINGTON, A.S., La naturaleza del mundo físico, 
Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 1.945; págs. 11-18).

És ciar que és tot aixó el que fa que jo veja la muntanya 

i que la veja blava, pero és la muntanya el que jo veig. 

Rebre l'estímul que, procedent de la muntanya, arriba al 

meu cervell és veure la muntanya, no l'efecte de la mun

tanya. La muntanya causa la meua percepció, que és l'efec 

te; pero l'efecte és la percepció (l'acte de percepció) 

de la muntanya, no la percepaió de l'efecte mateix. L'e

fecte és l'acte de percepció, l'objecte percebut és l'ob

jecte físic que inicia la cadena causal. Agó ens mostra 

que, una vegada més, el defensor deis sense-data ha comés 

un error categorial. La muntanya i tots els altres fac- 

tors fan que, com a efecte de la seua intervenció jo per- 

ceba. L'efecte és l'acte de percepció. Per tant, l'efecte 

és un acte, no un objecte. No pot ser l'efecte el que jo

veig, perqué precisanient aquest és la "visió" d'una altra

cosa, l'acte de veure generalment, la causa.

Es ciar que totes les coses es veuen sempre so

ta un determinat aspecte. La cosa en sí kantiana és un ab-
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surd^ L'aspecte 'standard' és la realitat de la cosa. Pe

ro veure una cosa amb un aspecte diferent amb el real no 

significa que no vela realment la cosa i sí l'efecte, pen 

sar el contrari és un error. Quan veig una casa en la llu- 

nyania, la veig com una taqueta blanquinosa. M'acoste i 

veig que té uns cinc metres d'algada i que les parets es- 

tan parcialment pintades de blanc amb molts descontxats 

marronosos. No havia vist realment la casa? Dir que no 

és com dir que tampoc l'havia vista realment si creient 

que media cinc metres en media cinc i mig. Sé per expe

riencia que en certes condicions la informació que puc 

obtenir és molt limitada, si m'interessa obtindre'n més 

puc variar les condicions d'observació (en la majoria o 

en molts casos).

La taula d'Eddington és marró i sólida, també 

és buida en la seua major part i incolora. Pero sobretot 

és una única taula i no dues (definida sota dos esquemes 

conceptuáis diferents), i menys un taula-causa i una tau- 

la-efecte. L'aspecte que ofereix la muntanya també és cau 

sat, en última instancia, per aqueixes partícules incolo- 

res i els buits que hi ha entre elles, peí medi, etc., 

pero tot aixó fa que jo percebe la muntanya, no les par

tícules, el medi, o l'efecte de tot junt. Preguntar-se 

quina és la muntanya real -si realment la muntanya és un 

muntó de térra marró i pedres grises, o un cunjunt d'átoms
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incolors- és un absurd. Insistesc, l'aspecte d'una cosa 

és efcete de moltes causes, pero no és mai l'ocultació

de la cosa, sino la seua revelació.

En certes condicions se'm pot dir "tu no veus

el color real de la muntanya"i pot ser ben cert. Pero el

que no se'm pot dir és que no puc veure'1 en condicions 

més favorables (si acceptem que la muntanya té un únic 

color). Sovint, el color que presenten les coses en condi 

cions a n omals no ens fan tant -o tan sois- inferir el 

color real, sino més bé en quines condicions esrem perce- 

bent-lo.

Podem fer ara el següent resum-conclusió de les 

ensenyances tretes a partir de la discussió del "cas de 

la muntanya", (Demane perdó si resulta repetitiu, pero 

m'interessa que quede sintetitzat). Parlar en temes de 

causació es presta a dir coses del tipus: com que la nos- 

tra percepció és el resultat d'una serie de factors, 1'ob 

jecte de percepció no és l'objecte físic que inicia el 

procés, sinó el resultat d'aquests factors. Dones bé, 1'er 

ror estava, per fi, en considerar el resultat un objecte. 

El resultat és un acte, no un objecte. No percebem percep 

cions, perceptes o sense-data; tenim percepcions d'objec- 

tes. Quan aqv»est procés conclou, jo tinc una percepció 

o una sensació, pero, aixó, la tinc, no la sent o la per-
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cep. Jo no sent o percep sensacions que són el resultat 

de la intervenció de lamuntanya, el medi, etc.; la munta

nya, el medi,..., fan que jo tinga una sensació o una 

percepció de la muntanya. Com a efecte de la intervenció 

de la muntanya i : les altres coses, percep la muntanya amb 

un determinat aspecte. La muntanya i les altres coses són 

les responsables de l'aspecte que la muntanya presenta. 

Pero no percep un aspecte-efecte separat o distint de la 

muntanya (encara que siga distint de l'aspecte real de 

la muntanya), percep la muntanya sota un determinat aspee 

te, real o il.lusori. No hi ha muntanyes-marrons-reals- 

no-vistes per una part i aspeetes-de-muntanya-blava-vists, 

existents com a objectes reais i distints com són distints 

la causa i l'efecte, per l'altra.

No prestar atenció a aqüestes matisacions, pa 

dir a Gram, concedint massa a Mandelbaum en la meua opi- 

nió:

"Assume that ve always perceive a state of 
the médium which fulfills both of the condi'* 
tions of the present theory. The cause of 
what ve perceive has color, size and shape. 
But it is a different particular from the one 
ve perceive for it has different color, size 
and shape properties from the ones ve percei 
ve. This distinction is a perceptual supera 
fluity. The médium differs from the original 
object only in that it is a nume.rically dif
ferent particular which may have properties 
differing from the ones instantiated by its 
cause. But there is no property which the ef- 
fect has that cannot and, on occasion, can
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be observed in the cause. The problema that 
arise for perceiving the object which is cau 
sally behind the médium aust also arise for 
perceiving the médium. For the theory does 
not prevent one of them having a property 
which the other has but aay not always exhi- 
bit. They are logically alike. Substitution 
of a state of the médium of a state of the 
object which causally acts on the médium for 
what we perceive puts the effect in the same 
epistemic jeopardy as the cause. There is, 
consequently, no reason why we should always 
perceive a médium and not the cause of that 
mediu" (158).

Altre cop, parlar de veure l'efecte i no la cau 

sa és absurd; en unes condicions o en altres. Gram parla 

de veure el medi; quin medi? Veiem la causa sota les con

dicions que el medi imposa, que en cerat manera distorsio

ma les seues propietats; pero 

té unes propietats i la causa 

gades veiem la causa i altres 

la causa, que per efecte de c 

un aspecte i no un altre. L'e 

perqué no és un objecte. Simp 

l'objecte apareixen unes vega 

te de certes coses i altres n 

Sol i mai el Sol-causa propia 

dir amb aixó. Més bé pense qu 

ho és que veiem el Sol amb un 

sat" com, "reflex" de les con

no podem dir que l'efecte 

unes altres, o que unes ve- 

sols l'efecte. Veiem sempre 

ertes condicions, presenta 

fecte no té cap propietat, 

lement les propietats de 

des distorsionades per efec 

o. Veiem sempre l'efecte del 

ment? No entenc que es vol 

e la manera correcta de dir- 

aspecte, no se si tant "cau 

dicions en que l'observe.

(158) GRAM, M.S., Op . cit., págs.145-146.
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1'absurd de portar el llenguatge de causa-efec 

te a la percepció (amb la fruíció que ho fan els causa- 

listes més radicáis; no és tant dolent parlar-hi quan no 

es vol que siga l'única explicació) es mostra de manera 

més contundent amb "el cas de la campana":

"suppose we hear the sound of a bell. Vhat 
we hear is not a property of the bell. It is 
not even a dispositional property of such an 
object. This dispositional property in ques- 
tion is the capacity of the bell to cause so 
nic effects under certain circuastances. Vhat 
we perceive, then, is an effect of sonething 
we do not perceive: To say that we hear the 
bell is really to say that we hear the sound 
of the bell"(159)

Intentaré resumir les conseqüéncies que Gram 

extrau d'aquesta possiblé objecció al realisme directe 

i la seua contrargumentació. Després presntaré la meua 

opinió tant d'unes com de l'altra. Gram accepta que mai 

podem percebre auditivament la campana-causa, sinó sois 

el seu efecte. Pero que, no obstant aixó, és perceptible 

mitjanqant la visió o el tacte -és perceptible visualment 

o táctil* I afirma que aquesta veritat no implica que el 

realista directe estiga equivocat. En resposta a 1'argu- 

mentació del causalista, afirma, dones:

"Sounds are signs of the presence -of material

(159) GRAM,M .S ., OP. cit., pág. 146
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objects (even if, in extreie cases, they are 
signs of malfunctioning brains). Direct Rea
lista is not comaiited to the rejection of per 
ceptual inference by the rejection of percep 
tual deputies. It rejects onjy the view that 
are perceptual objects which can be perceived 
only by perceptual deputies and which, conse- 
quently, cannot in principie be objects of di 
rect awaraness. Bella can be directly seen 
and indirectly perceived by hearing the sounds 
they otake. They cannot be directly perceived 
by audition. But this is less a statement to 
the perceptually character of bells than it 
is the liaitation of one of our sensory moda 
lities” (160).

La qüestió que molts filósofs es plantegen és 

si no hi haurá un paral.lelisme entre la vista i l'oída,

o l'olfacte. És a dir, si no ocorrerá que, igual que oir

una campana és oir el seu so, o oldre una rosa és oldre

el seu aroma, veure una muntanya, un arbre o una casa,

no será veure el seu efecte; com una especie d 'efluvi vi

sual que s 1interposa entre l'objecte emi ssor i la nostra

percepció. Igual que oir una campana és oir e1 seu so-

efecte i deixar la campana inobservada, veure alguna cosa 

deu ser veure el seu efecte, deixant també la cosa inob

servada. Al cap i a la fi, tant la visió com l'audició 

están afectades per un munt de circumstáncies. Així, pen 

sem veure la causa quan en realitat veiem l'efecte: un 

objecte diferent.

La solució de Gram passa per fer patents les

(160) Ibid.
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diferencies entre un i altre mode de percepció, i arriba 

a la conclusió següent:

"A fundamental defect underlies both the moun 
tain and the bell examples. Both of theme in- 
volve irrelevan applicaion of causation to 
perception. The haze obscuring the nountain 
is the effect of a complex cause which we do 
not see. But the fact that we see an effect 
on one occasion does not prove that we can
not see a cause of the effect on another. The 
sound of the bell provides an example of an 
effect the cause of which we aay not perceive. 
But the cause in these case is both numerica- 
lly different and has adifferent set of pro
perties from the effect I do perceive; henee, 
my inability to perceive the cause of what 
I perceive on any given occasion does not pro 
ve that I really perceive something different 
from what I take myself to perceive when I 
hear the sound of the bell" (161).

Reconec que aquesta manera de parlar em posa 

nervios. Pense que es presta a continúes confusions, po- 

tenciades per la barreja de dos llenguatges, de dos sis

temes explicatius. La fisiologia explica com es produeix 

la percepció més bé que no qué és percebre. La percepció 

ocorre causalment, pero percebre és una tasca eoistemo- 

logica (de resultat, de consecució, d'éxit, si es vol, 

com diuen certs autors). Quan acceptem la terminología 

del causalista, quan acceptem parlar en termes de causa 

i efecte, és molt fácil deixar-se convencer. Per tant, 

portaré la qüestió el més lluny possible i, malgrat que

(161) Pag. 148.
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aquest cop també estic en bona mesura d'acord amb Gram, 

faré tot el contrari que ell i portaré el paral.leíisme 

entre audició i visió tot el més lluny que puga. Pero no 

equiparant, com fan els causalistes, la visió a l'audi- 

ció, sino, al revés, l'última a la primera. Exagerant 

les semblances i evitant les diferencies que, evidentment, 

existeixen.

Tornem ara al cas de la campana i apurem tota 

la cadena de causes i efectes de la nostra audició de la 

mateixa -per contra del que fa Gram que es queda en el 

segon esglaó. El so que jo sent no sois no és la campana, 

sinó que tampoc és sois un efecte de la campana que con>- 

sisteix en una serie d'ones acústiques; és efecte també 

de la distancia a la que sóc situat respecte d'ella, i 

també de si sóc dur d'orella, o, peí contrari, tinc una 

oída aguda. Podem dir, dones, que no és el mateix so el 

que sent un individu A situat prop de la campana, que el 

que sent un individu B més allunyat. Ni el que sent un 

individu C d'oida aguda i un altre D un poc dur d'orella. 

El de A és nítid, el de B fose. Ara, aquest altre cas:

Un individu E és dalt d'una muntanya i la veu marronosa. 

Altre individu, F, és lluny de la mateixa muntanya i la 

veu blava. Tenim que:

A sent un so fort 

B sent un so fluix
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E veu una muntanya marronosa

F veu una muntanya que pareix blava,

o veu blava una muntanya que és mar 

roñosa.

Podem dir que el que senten A i B no és el mateix so? Po

dem dir que ambdós senten dos efectes diferents d'una ma

teixa causa? Més bé direm que senten el mateix so i que 

la manera en qué el senten és efecte de la distancia a 

la qual cadascun és situat. No veuen E i F la mateixa mun 

tanya, sinó efectes diferents de la mateixa muntanya? Més 

bé direm que veuen la mateixa muntanya sois que la manera 

en qué la veuen és efecte o conseqüéncia, o comsevulla, 

de la distancia. Algú pot preguntar: "Com hem de dir que

veuen la mateixa cosa, si la que veu u és marronosa i la 

de l'altre blava? Aquesta manera de formular la pregunta 

és la que es presta a concloure que no es veu la munta

nya, sinó sois l'efecte. L 'equivocació está en agafar 

1'experiéncia de la cosa com la cosa vista. Pero cree 

que la millor manera d 'explicar-ho, la menys confusa és 

dir que veuen la mateixa cosa, sois que, com és normal, 

per efecte de la distancia la veuen de manera diferent. 

Són dues experiéncies d'úna mateixa cosa, no dues coses 

vistes, 1'experiéncia no és la cosa vista, sinó la manera 

de veure la cosa. Qué hi ha d'estrany en veure una munta

nya amb colors diferents segons la distancia. Quan es 

parla de causes i efectes en percepció, acabar per objec
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tivizar els efectes és molt senzill. Si jo no veig la 

muntanya, que veig? Qué m'autoritza a dir que veig el me 

di, un estat del cervell o quelcom directament causat per 

alguna d'aquestes coses?

Tan perillos és aquest llenguatge que obliga 

a Gram a dir que mai percebem auditivament la campana.

Agó és rizar el rizo. Qué és oir una campana sinó oir 

el seu so? Oir les vibracions de 1'energia de les seues 

partícules atómiques? És ciar que percep auditivament una 

campana, perqué agó no pot ser més que oir el seu so. Gram 

afirma: "bells can be directly seen and indirectly percei
ved by hearing the sounds they malee. They cannot be direc 
tly perceived by audition". Dones bé, jo afirme que aques 

ta manera d'expressar-se és un nosentit fruit del llen

guatge de causa-efecte aplicat al problema filosofic de 

la percepció. No estem tractant d'explicar com s'arriba 

a percebre, sino quan diem verídicament que percebem una 

cosa. La tasca del filósof és epistemológica, la resta 

és tasca del científic i clavar-se en aquest terreny és 

per al filósof ficar-se en sol llíscadís o n , en definiti_ 

va no el demanen. Les campanes són percebudes directament 

si hom sap com sonen les campanes. No he de seguir el fil 

de l'efecte per arribar a la madeixa de la causa. Si sé 

com sonen les campanes, no sent primer un so i n'infe- 

resc la preséncia d'una campana, sent la campana directa-
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ment, perqué sentir una campana és sentir el seu so 

i res més que aixo; dir que les campanes no se senten és 

tan absurd com dir que no veiem muntanyes. El so no és 

un espill que reflexa una campana. Qu el so i la campana 

són dues coses diferents és una veritat tan patent que 

és ofensiu enunciar-la. Pero són ontológicament distin

tes, no epistemológicament, des de la percepció auditiva; 

oir un so de campana és l'única manera d'oir una campana. 

El so i la campana són coses diferents, pero no hi ha cap 

complicació en el fet que sentir un campana siga sentir 

el seu so. Aixó no vol dir que la campana quede amagada 

darrere del seu so.

Com a resum de tot agó podem extreure la següent 

conclusió. Si el fenomenalista argumentava de la manera:

X és f 
X apareix h

Quan jo veig X com h el que veig ha de ser distint de X, 
car X és f. Per tant, el que veig és una aparenga que exis 

teix per ella mateixa. Així, "l'efecte" del causalista 

pretén fer (siga mental o físic) el mateix paper que "l'a- 

parenga" del fenomenalista. El causalista més moderat 

af i rma:

Si X és f 
i X apareix h,

el que jo veig és h, un efecte de X amb conjunció amb al-
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tres factors intervinents. Pero en cap deis casos, abso- 

lutament deslligat de X. Per al causalista més radical, 

el que veig és sempre l'efecte, ja que sempre la meua vi

sió és causda per més factors que l'objecte extern. Igual 

que certs factors fan que veja la muntanya blava, altres 

fan que la veja marronosa; pero en tots els casos, en con 

dicions normáis o anormals, aquesta visió és resultant i 

está influenciada per una série de factors. I en cap cas 

podem dir que veiem la causa. Contra aquesta argumenta

d o  sois hem de dir que, una vegada afirmat que la reali 

tata de les coses és aquell aspecte que ofereixen en con 

dicions 'standard' d 'observació, aquesta a f i r m a d o  careix 

de sentit.

Finalment, m'ocuparé molt breument de la defen 

sa del sense-datum basada en la distancia entre la causa 

i l'efecte, que formava part important de 1'argument cau 

sal. Aquesta manera d'argumentar es desenvolupava de la 

següent manera. Per tal que un fet siga efecte d 'un al

tre,.aquest ha d'estar situat en la immediata proximitat. 

Entre l'objecte físic i l'estímul del cervell hi ha una 

bona distancia (en termes causals) i tota una série de 

baúles causals. La causa directa del meu objecte de per- 

cepció ha de ser, llavors, l'estímul del cer-vell -és la 

seua conclusió- i per tant l'objecte de la percepció ha 

de ser un sense-datum.
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Quan be exposat aquest argument (en la pági

na 195) ja he tingut problemes per fer-ho de tal manera 

que s'entenguera. Ara estic quasi convengut que no hi ha 

una manera clara d'exposar-lo amb sentit, perqué no en 

té. Deia jo aleshores, per tal de c 1 arif icar-lo,que : "si 

P és l'acte de familiarització amb un objecte, aquest ob

jecte no ha de ser l'objecte extern X, massa allunyat de 

P i diferenciat d'aquest per la influencia deis altres 

factors que intervenen en la percepció. X inicia el pro 
cés que acaba amb un estat del cervell Y, aquest sí pro 

xim a P. Per tant, la causa immediata de P no ha de ser 

X, sinó Y, i en conseqüéncia, P és l'aprhensió d 'un ob

jecte próxim a Y, o idéntic a Y, i no l'aprehensió de X. 
D'aquí que P sois puga ser la familiarització amb un 

sense-datum, que és l'única cosa suficientment próxima 

a Y; de tal manera que l'objecte de P ocupa la mateixa 
posició que Y, o bé un lloc molt próxim". Quan intenta- 

va, dones, exposar-lo d'aquesta manera per clarificar

lo, me n'adonava que em sobraven Xs o Ys o Ps. Intentem 

desxifrar-los ara. Si P és l'acte de familiarització 

amb un objecte, diguem-ne "O", aleshores, o bé Y és equi_ 

valent a P o és equivalent a O, pero no pot ser equiva- 

lent a ambdues coses, o és un acte o és un objecte. Si 

és un acte, ha de ser equivalent a P i necessitará un 

objecte del qual familiaritzar-se que no siga ell mateix. 

Pero en l'argument, tal com 1'hem esbossat, Y no acaba
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de ser P f sinó quelcom próxim a ell o la seua causa. 

Sembla que Y ha de ser 0, o quelcom íntimament próxim 

a 0, peró si Y és un estat, un acte del cervell, molt 

similar en tant a naturalesa a P; com ha de ser a la ve 

gada un objecte? Tot indica, dones, que Y és a la vega

da l'acte de familiarització amb un objecte ( o la seua 

causa) i l'objecte mateix del qual es familiaritza (o 

la seua causa); la qual cosa és una contradicció.

Tota la confusió, dones, de l'argument de 1'in 

terval espacial, rau també en el fet que es vol fer de

Y un objecte de familiarització, o la seua causa; pero

Y és, en tot cas, idéntic a -o millor, la causa de- un 

acte de familiarització, i, com hem vist, no hi ha cap 

motiu per pensar que l'objecte d'aquest acte no siga la 

cosa material.
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Des deis antics plantejaments de la teoria cau

sal fins ara, s'han fet moltes aportacions a aquesta mane 

ra d' explicar la percepció, i moltes de les antigües fa-r 

lies s'han corregit. S'han deixat a banda molts deis de- 

terminants que imposava la forma causal de l'argument de 

la il.lusió i s 'ha arribat a teories causals que poc o 

gens tenen a veure amb el representacionalisme; hi ha teo 

ries que s 'anomenen causals i que no pretenen ni la intro 

ducció ni la defensa deis sense-data. Al cap i a la fi , 

el que ha de caracteritzar aqüestes teories és l'explica- 

ció causal, no la defensa deis sense-fata; encara que 

tradicionalment aqüestes dues facetes hagen anat unides.

Un deis esforgos més notables per lliurar la 

teoria causal de molts deis seus defectes endémics (peró 

encara aparentment vinculada ais sense-data) és el que 

H. P. Grice realitza en el seu article "The Causal Theo

ry of Perception" (162). Dedicarem aquest apartat fonamen

(162) Proceedings of the Aristotelian Society, Supl. Vol.
35 (1.961); reimprés en Swartz (ed,), Op. cit., 
págs. 438-472.
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talment a l'análisi d'aquesta versió de la teoria que ens 

ofereix Grice, i per tal fi ens centrarem en dues qües- 

tions: 1) Fins a quin punt mantenir una teoria causal de

la percepció implica mantenir una teoria deis sense-data? 

i 2) pot la causalitat donar raó suficient i necessária 

de la percepció d 'un objecte 0 per part d'un subjecte S?

Grice creu, en primer lloc, que la teoria cau

sal sois pot ser ¡una teoria de sense-data (-no considera 

la possibilitat d'una teoria causal realista), ara bé, 

la teoria causal no sois no és -en la seua opinió- la in

troductora deis sense-data, sinó que per a la seua valide 

sa necessita la previa prova de la possibilitat de 1'ús 

d 'expressions de sense-data; és a dir, que a menys que 

"the calim that perceiving a material thing involves ha- 
ving or sensing a sense-datum" puga fer-*se, "the CTP £la 
teoria causal de la percepció[] become otiose" (163). Te- 

nim dones, una vegada més, que en la mesura que la TCP 

vullga ser una teoria representacionalista és parasita

ria d'alguna prova o argument pro-sense-data. Pero Grice 

no creu que aquests es puguen introduir a través de cap 

de les proves que deriven de l'argument de la il.lusió.

No creu que es puga provar l'existéncia d'objectes espe

ciáis anomenats sense-data, o almenys així ho suposa. (En

(163) Pag. 440.
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agó ens porta avatatge, ja que nosaltres encara no hem 

mostrat de forma concloent el fracás de l'argument de la 

il.lusió (164)). Peró considera que el terme "sense-da

tum" té un ús específic com a terme técnic. Així , limita 

la prova per postular-los a la que depén d 'expressions 

del tipus "So-and-so looks 0 (e.g. blue) to me". A partir 

d'aquí podem dir que si una cosa "look" 0 a mi, aleshores 

tinc un sense-datum 0. Ara bé, la traducció al catalá 

del terme 'looks' és problemática, i si la introducció 

deis sense-data depén d 'expressions d'aquest tipus, hau- 

rem de prendre bona cura per tal de traduir-lo. Podríem 

traduir aqueixa expressió per "Aixó em sembla 0 (e.g. 

blau) a mí". Pero, tal vegada, ací el "sembla" s'ha d'en- 

tendre més bé conectat amb l'objecte que no amb el subjec 

te; com quan d 1 un bastó parcialment submergit en l'aigua 

diem que sembla quebrat. El que vull dir és que "looks 0" 
vol dir més bé que l'objecte m'ofereix a mi, o se'm mos-> 

tra amb , una aparnga, p.e., blava, que no que "em sent 

inclinat a creure que aquest objecte és blau"; encara que 

aquest sentit tampoc es pot descartar. Sembla que si 

"looks" o "sembla" han de servir per a la introducció deis 

sense-data, s'han de referir més bé a com veu l'objecte 

l'observador que a com creu l'observador que és l'objec

te realment. Tal vegada la forga de l'argument que uti-

(164) Quan diga sois "argument de la il.lusió" em refe
riré exclusivament a la seua forma fenomenológica.
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utilitza aquest tipus d 1expressions vinga donada per aques 

ta ambigüetat o pluralitat de sentits o matisos. Haurem 

de posar atenció a aixó en el que segueix.

Com siga, el que importa ara és que, una vega

da GRice ha limitat la possibilitat deis sense-data i, 

en conseqüéncia de la TCP, a aquest tipus d 'expressions, 

necessita salvar-les de les objeccions de les quals han 

estat objecte. Deturem-nos, dones, en aquest argument 

abans d'estudiar la seua TCP, ja que, en definitiva, aques 

ta dependrá de l'exit del primer, i perqué,' de pas, si 

provem que no és convincent, haurem acabat amb una altra 

forma d 'introduceió deis sense-dara. (No obstant, inten- 

tarem provar que si es concloent implica que aqüestes pro 

posicions no informen sobre el món) .

L'objecció contra aquest procediment que preo

cupa a Grice és la següent: L ' ús d-'oracions d' aquest ti

pus impliquen que l'emissor no sap o no creu, o té algún 

tipus de dubte respecte que l'objecte siga efectivament 

0. Es a dir, que una expressió del tipus "Aixó em sembla 

0" (enunciat-S) implica la condició que Grice anomena 

D-o-N (condició de Dubte o Negació). De tal manera que, 

amb paraules de Grice:

"At this point my objector advances a twofold 
thesis (a) that it is a feature of the use,
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perhaps of the neaning, of such locutions 
as "looks to me" that they should carry the 
D-or-D Q  D-o-N, per a  n o s a l t r e ¡ 0  condition 
is fulfilled, and that if they «ere uttered 
by a speaker vho did not suppose this condi* 
tion vas fulfilled he of course would be guil 
ty of a misuse of the locution in question 
(unless of course he «ere intending to decei 
ve his audience into thinking that the condi 
tion vas fulfilled), (b) that in cases where 
the D-or-B condition is unfulfilled the utter 
anee employing the "looks to me" locution, so 
far from being uninterestingly true, is nei- 
ther true ñor false" (165).

Grice vol provar, davant d'aixó, que els enun- 

ciats-S poden ser vertaders malgrat que no acomplesquen 

la condició D-o-N. L 1arguraentació que ofereix per tal fi 

és molt llarga i el.laborada. Per ais propósits que ara 

perseguim, bastará amb un breu resum. Grice prova primer 

que aquest tipus d'enunciats poden teñir algún valor de 

veritat encara que la condició D-o-N no s 1acomplesca,en 

concret, que poden ser falsos. Ho fa amb elsegüent exem- 

ple :

"Suppose that 1 am confronted in normal day- 
light, by a perfectly pillar-box; suppose fur 
ther that I am in the presence of a normal, 
unesceptical companion; both he and 1 know 
perfectly well that the pillar-box is red. 
Hovever, unknov to him, I suffer chronically 
from Smith's Disease, attacks of which are 
not obvious to another party; these attacks 
involve, among other things perhaps, the pecu 
liarity that at the time red things look some

(165) Pag. 442.
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quite different colour to me. I knov that I 
have this disease, and I am having (and knov 
that I am having) an attack at the moment.
In these circuostances I say, "The pillar-box 
looks red to me". I would suggest that here 
the D-or-D condition is not fulfilled; my com 
panion vould receive ay remark with just the 
mixture of puzzlement and scorn which would 
please my objector; and yet when he learnt 
about my attack of Smith's Disease, he could 
certainly think that what I said had been fal 
se" (166).

A partir d'aquí, Grice argumenta que la impli- 

cació D-o-N per part deis enunciats-S és cancel.lable, 

i per tant, quan no es donen les condicions de falsedat, 

que poden ser vertaderes encara que la condició D-o-N no 

es done. Ara bé, a mí em fa la impressió que Grice ha es 

tat jugant amb el doble sentit de "looks" del qual hem 

parlat. Tal com és plantejat aquest cas, Grice empra 

"looks" amb dos sentits diferents, segons que la condi

ció D-o-N s'acomplesca o no. Si D-o-N no s'acompleix, com 

és el cas en l'exemple, aleshores 1 1emissor de 1 'enunciat- 

S está emprant "looks" en el sentit "m'ofereix 1 1aparenga"

o "el veig" o "tinc una vi sió" o "m'apareix" , ete. És a

di r , no está parlant de la qualitat real que puga teñir

1 'ob jecte, sinó sois de la seua experiencia privada (en

e 1 mi llor deis casos par la de 1'aparenga que li presenta

l'objecte, si és sois il.lusió). En aquest sentit, no es

tá dient "Cree que l'objecte és roig", sinó ‘"A mi aqueix

(166) Pag.452.
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objecte m'apareix roig" o "jo el veig roig". La seua 

proposició no implica dubtes sobre si l'objecte és 

roig, perqué no és una proposició que parle de l'objecte 

És d'aquesta manera com l'afirmació de qui parla en 1 1 ex- 

emple pot ser falsa, no el veu roig, sinó d 'un altre co

lor (p.e. blau). Per tant, sembla que Grice advoca per un 

sentit, diguem-ne, técnic, deis enunciats-S, que no afirmen 

res sobre el món extern a qui parla, sinó ónicament de la 

seua experiencia perceptiva, que serán vertader o falsos 

amb independencia de la correspondencia amb fets del món 

públic. Ara bé, en el llenguatge comú sois quan tothom 

sap que les condicions D-o-N no s 'acompleixen es pot em- 

prear els enunciats-S en aquest sentit; per exemple quan 

es vol parlar de l'aparenga del bastons parcialment sub- 

mergit en l'aigua, o quan un company vol fer-nos saber de 

la anomalia deis seus ulls. Si la condició D-o-N s'acom

pleix, aleshores "looks" ha de teñir el significat "estic 

inclinat a creure". Amb la qual cosa tampoc está compro- 

metent-se amb el món, parla d 'un estat psicológic. Está 

referint-se al món sois en el sentit següent: "Jo diria

que aquest objecte és roig, peró no n'estic segur". Pro

posició que pot ser vertadera o falsa amb independencia 

del fet que l'objecte siga roig o no ho siga. Per la seua 

veritat o falsedat basta que siga sincer o insincer. Així 

més que vertadera o falsa, pot ser veritat o mentida. Pe

ro, tant en un cas com en l'altre s 'aconsegueixen efecti-
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vament proposicions vertaderes (a no ser que es mentesca 

-conscientment- o es cometa un error verbal) al preu de 

renunciar a la comesa fonamental deis enunciats de per

cepció; al preu de no oferir informació sobre el món. Res 

pecte del món no són ni vertaderes ni falses. En el primer 

cas, amb un sentit de "sembla" que no és el més freqüent 

en el llenguatge comú, es parla d 'un fet privat, i com hem 

provat en la primera part d'aquest capítol, incorregible. 

En aquest sentit, dir de la bústia "Em sembla blava" és 

no afirmar res sobre la bústia i no hi ha res en el món 

que puga fer falsa la meua afir m a d o  sincera, si no comet 

cap error verbal. En l'altre sentit de "sembla", també 

aconseguesc una veritat incorregible; "que a mí em semble 

que la bústia és blava" és quelcom que res no pot falsar 

en el moment de la seua emissió perqué, en certa manera, 

res no té a veure amb el fet que la bústia siga blava o 

roja. Entenga's bé agó, el que la bústia siga blava será 

una poderosa raó per tal que a mi em semble -estiga incli^ 

nat a creure- que és blava. Peró el que siga roja no fal

sa en cap moment la meua afirmado. Llevat d ' un estat psi- 

cológic més favorable a que "la bústia siga blava" siga ver 

tadera, a que hi hagen més possibilitats que la bústia si_ 

ga realment blava, la meua a firmado "la bústia em sembla 

balva'1, (en el sentit d'estic inclinat a creure...), está 

dient només, en la seua estructura de veritat-correspondén 

cia, que "la bústia és blava o no ho és"; per tant, una
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tautología, una bajanada, un no dir res en condicions 

d'observació normáis. Per tant, en un sentit o en l'al- 

tre, emetre un enunciat-S en condicions 'standard' d ' ob 

servació és afirmar o una tautología que pot desconcer

tar a l'oient més bé que no aclarir-li res i no oferir- 

li cap informació sobre el món (tota la part del món que 

no és l'estat psicológic de l'emissor i que és l'objecte 

deis enunciats de percepció) o molt poca (dóna únicament - 

informació sobre aqueixa part del món que és l'emissor 

i el seu estat psicológic que no sol ser l'objecte de 

les proposicions de percepció), o un enunciat incorregi

ble que parla d 'un estat mental (167). Així, sois en con 

dicions anormals o d'examen seria bo oferir aquest tipus 

d 'expressions. Per exemple, a 1'oculista, que no ens pre 

gunta per cóm és la realitat, sinó per com veiem nosal- 

tres la realitat; o en el cas que ens comenta Grice, si 

l'emissor gagués estat sincer hagués donat informació 

deis seus transtorns perceptius, peró no de la bustia.

(167) Per aixó diem al temps que és una tautología i que 
dona alguna informació. És una tautología respecte 
del món deis objectes observables i per tant no 
és informativa en aqueix sentit. Peró com l'emis
sor és part del món és en algún sentit informativa, 
ens informa que l'emissor vol creure que p, encara 
que no está segur. Així, aquest enunciat és ininfor 
matiu respecte de tota la part del món que no és 
l'estat psicológic de l'emissor (la qual cosa és 
inobservable), que és precisament d'alló que han 
de parlar els enunciats de percepció. Per tant, 
com a tal enunciat de percepció és ininformatiu.
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En conseqüéncia, en tant que aquests enunciats no par

len sobre el món, són incorregibles.

Abans d'acabar amb aquesta argumentació, vull 

encara cridar l'atenció sobre algunes coses que poden pas- 

sar desapercebudes i que pense són les que donen la raó 

a Grice, ais seus objectors, o ais dos alhora. 1) Si en 

l'exemple Grice, l'enunciat-S vol dir "em sent inclinat 

a creure.. aleshores l'objector té tota la raó en afir 

mar que és com a mínim estrany. Pero si vol dir "l'objec- 

te se'm mostra.. Grice té raó en afirmar que aquest 

enunciat és fals. Per tant Grice está oferint la propos

ta d'una utilització especial deis enunciats-S, amb la 

implicació D-o-N cancel.lada, pero que peí qua fa al món 

físic, no són, un altre cop, ni vertaders ni falsos: sim- 

plement no diuen res del món. Estápresentant-nos el cas 

de "sembla" com si 1 ' entenguera, com l'objector, referit 

al món, pero quan l'interessa ens persuadeix que está 

parlant-se únicament d'aparences. S'oposa a un sentit 

de "sembla", oferent-ne un altre, peró presuposant el 

primer per a l'obtenció del segón que nega l'anterior. Si 

es vol que diguem quelcom sobre el món. aleshores els 

enunciats-S han de teñir aqueix altre significat, i si les 

condicions D-o-N no es donen, l'emissor está dient una 

"perogrullada". En un o altre cas, la cárrega informativa 

deis enunciats-S és més bé escassa. 2) En aquest respecte,
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Grice ofereix la següent defensa:

"...vbat the objector lay not have noticed 
that in these circumstances ny companion ha- 
ve not said "this pillar box looks red to me" 
but "this pillar is red", his utterance would 
have been equally baffling if not more baffl- 
ing. Ny point can be stated more generally. 
The objector vants to attribute to L-state- 
ments Tenunciats-S] certain specialfeatures 
(e.g. that of being neither T ñor F TT-true- 
vertaders, F -false- falsosjin certain cir
cumstances) which distinguishes them from at 
least some other statements. If so, he cannot 
derive support for his thesis from the fact 
that the utterance of an L-statement would be 
baffling in certain circumstances, when tho- 
se circumstances are such that (mutatis mutan 
dis) they would make any statement whatever; 
baffling. He ought to take as his example not 
L-statement made about objects which both 
speaker and audience can see perfectly clear- 
ly, but 1-statements made about objects which 
the speaker can see but the audience cannpt. 
But when the exemples are thus changed, his 
case seems much less plausible" (168).

Davant d'agó sois se'm ocorreix dir que en aquei 

xes circumstáncies on sois qui. parla veu l'objecte, els 

enunciats-S impliquen, en el lenguatge comú, la condició 

D-o-N. I que, en tot cas, són afirmacions més débils que 

les del tipus "l'objecte és ...",perqué en tot cas es refe- 

reixen a l'objecte sois indirectament com a responsable 

de que jo crega que és... Ara, si la condició D-o-N no es 

dóna, aleshores 1'emissor no dóna informado sobre l'ob-

(168) Pag. 457-458.
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jecte, sino sobre el seu estat mental.

3) La tercera cosa sobre la que vull cridar 

l ’atenció és aquesta altra afirmació de Grice:

"The statement "It looks red to me" is not,
hovever, veaker than the statement "It is red"
in just this sense; neither statement entails 
the other" (169).

Pero, mentre que el segon informa sobre el món i és corre 

gible, l ’altre informa sobre un estat mental i en tant 

que no diu res sobre el món -en tant que no és informatiu 

sobre el món- és incorregible. En tant que parla de 1'apa

renga i no podem distingir entre 1 1aparenga i la realitat

de 1 1aparenga mateixa, aquest enunciat s'autoafirma i no 

aporta cap informació que no siga sobre 1 1 experiencia 

privada de qui l'emet. A partir d'aquí, la relació del 

sense-datum amb la seua causa que pretén la TCP de Grice 

esdevé tan misteriosa com que 1'enunciat "It looks red 

to me" implique "It is red" o simplement "It is". I a pro 

var aixó anem a dedicar-nos ara.

(169) Pag. 459.
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2_:_3j_3JLl^_La_Teor Í£_£ausal_de_Gr£ce

Primer que rés vull advertir que, malgrat que 

tot el que he dit, la TCP de Grice no és una teoria ne- 

cessáriament vinculada ais sense-data, si aquests s'han 

d'entendre en la manera tradicional. Cree que Grice en- 

tén el terme sense-datum d'una manera no substitucionalis 

ta. Pero l'ambigüetat a que donen lloc els enunciats-S 

en que converteix els clássics sense-data, serán contra- 

produents com després es veurá. En general, tal com ell 

l'empra, aquest sembla referir-se a "1 1 experiencia per

ceptiva" - o fins i tot pseudo-tpercep tiva, en definitiva 

a 1'experiencia de tipus perceptiu- que no a "l'objecte 

subjectiu" d 1 aquesta experiencia, com seria el cas deis 

defensors clássics deis sense-data. I que aixó és així 

ho reflexen fets com que Grice diga:

"... to liscense the introduction of a "sen- 
se-datum" terminology to be used for the re- 
expression of sentences incorporating the pre 
ferred locutions [”"It looks. . '|lseems to me 
both unnecessary and dangerous. I shall my 
self, on behalf CTP, often for brevity's sa- 
ke talk of sense-data or sense-impressions; 
but I shall hope that a more rigorous, if mo 
re cumbrous, mode of expression vill always 
be readily available. I hope that it vill not 
be allowed that interpreted on these lines 
which I have suggested, the thesis that per-
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ceiving involves having a sense-datum (in- 
volves its being the case that soné sense-da 
tum statement or other about the percipient 
is true) has at least a fair chance of pro1», 
ving acceptable" (170).

Cree, dones, que, almenys en els casos de per¿ 

cepció verídica, per a Grice el sense-datum consisteix 

més en be en 1'experiéncia perceptiva que es té de 1 ' ob 

jecte físic que no pas en l'objecte d 'experiencia direc

ta com a entitat separada del primer. De les seues afir- 

macions almenys, no es desprén la necessitat de parlar de 

sense-data en el sentit clássic. I, si el que dic és cert, 

la seua TCP és compatible amb el realisme directe, com a 

mínim en la seua part analítica, com ara veurem.

La TCP de grice consta de dues tesis que no s 'im 

pliquen mutuament. Dicker (amb el que estic d'acord en 

gran part de les seues afirmacions respecte d'aquesta teo 

ria) les anomena Tesi Analítica i Tesi de la Justificació 
(171). En la seua forma més primitiva aqüestes són:

Tesi Analítica (TA): S percep X si i >ols si X és

una causa parcial de l'enunciat 

present de sense-datum de S.

(170) Págs. 460-461.
(171) DICKER, G. , op. cit. Cap. 5.
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Tesi de Justificació (TJ): S pot justificar l'afirmació

que percep X amb un argument 

que prove que es requereix 

causalment a X per donar comp 

te de l'enunciat de sense-da

tum de S.

Ens centrarem ara en la primera d'aquestes te

sis. Si aquí "sense-datum" s ' entén en el seu sentit tradi^ 

cional, aleshores la validesa d'aquest argument depén de 

la previa acceptació de la teoria deis sense-data. Pero 

si s 'entén de la manera ampia en la qual els entén Grice, 

val per ella sola, almenys com a raó necessária. En 

aquest darrer sentit, entenent sense-datum com a Experi

encia tipus-perceptiva", la teoria és susceptible de ser 

emprada tant peí substitucionalista com peí realista. Per 

una senzilla raó. És cert que actualment cap deis dos es

tarla dispost a afirmar que el que es diuen la tesi analí 

tica siga una raó suficient. Pero ambdós podrien estar 

d'acord en afirmar que és una raó necessária per a la per 

cepció de X que aquest existesca i siga la causa parcial 

de 1'experi ene ia perceptiva de S. En aquest sentit esta- 

rien d'acord amb el que nosaltres expressaven en les pa

gines 53 i següents. Si X no existeix, S no pot percebre 

X. Per tant, fins aquí la tesi'analítica és neutra. Que 

es convertesca en una teoria de sense-data o en una teo-
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ria realista dependrá del fet que en el cas que X no exisá 

tesca, i no existesca altre objecte públic, 1) s'afirme 

que tenim una experiencia perceptiva d 'un altre tipus 

d'entitat i que, utilitzant 1 'argument de la il.lusió, in 

tentem convencer que aquesta és idéntica a la que tenim 

en la percepció directa d 'un objecte físic, amb la qual 

cosa sostindríem una teoria deis sense-data; o bé,2), sos 

tinguem que, en aquest cas, la nostra experiencia és pseu 

do-perceptiva, que, en tot cas, l'objecte percebut o al- 

lucinat no és la mateixa cosa que els sense-data, és a 

dir, que no és l'objecte d'aprehensió directa tant en el 

cas que al.lucinem, com en el cas que percebem realment, 

amb la qualcosa aostindríem un realisme o ens aproximar! 

em bastant. El problema está, dones, en el fet que la te

si analítica (en tant que condició necessária únicament) 

diu només que per tal que jo tinga una experiencia percep 

tiva de X, cal que X cause aquesta experiencia, pero no 

diu res respecte de qué percebem o si percebem quan X no 

exi s te ix.

I cree que en aquest sentit Grice s'acosta més 

a la positura realista i que és disposat a afirmar que 

sois es pot dir que es percep quan hi ha alguna cosa pú

blica que percebre. Així, el seu ús deis enunciats-S vol 

oferir la possibilitat de parlar de 1'experiéncia del sub 

jecte quan aquest no está segur d'estar veient, i en
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aquest sentit, cree, no está firmant ni 1'entificació de 

1 1aparenga (com ell ja s'ha encarregat de dir) ni el co- 

neixeient més básic d'aquesta sobre el qual el del món 

físic és derivat. Es pot comprovar aqó que dic amb 1'exem 

pie que Grice ofereix per mostrar que és una condició ne 

cessária per tal que S veja X que aquest cause la seua 

experiencia:

"Suppose that it looks to X as if there where 
a clock on the shelf; what aore is required 
for it to be true to say that X sees a clock 
on the shelf? There aust, one might say, ac- 
tually be a clock on the shelfwhich is in X's 
field of view, before X's eyes. But this does 
not seem enough. For it is logically conceiva 
ble that there should be soiae aiethod by which 
an expert could it aake look to X as if there 
where a clock on the shelf on occassions when 
the shelf was empty: there aay be some appara 
tus by which X's cortex could be suitably sti 
mulated, or some technique analogous to post 
hypnotic suggestion. If such treatment were 
applied to X on an occassion where there actu 
ally was a clock on the shelf, and if X's im— 
pressions were found to continué unchanged 
when the clock was removed or is position al 
tered, then I think we should be inclined to 
say that X did not see the clock which was be 
fore his eyes, just because we should regard 
the clock as playing no part in the origina- 
tion of his impression" (172).

Per tant, sembla que és una condició necessá

ria per a la percepció de l'objecte X que aquesta siga 

causada en part per X. Pero, és una condició suficient?

(172) Pág. 461.
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Evidentment no. Moltes altres coses intervenen en la per 

cepció. Recordem el conjunt de passes o esglaons causals 

que intervenien per tal que es donara la percepció de X. 

Per qué no dir que no dir que percebem també alguna d ' a- 

questes altres causes? Aquesta análisi primera és massa 

ampia, ja que permetria que es poguera dir que alguna d'a 

questes causes és també percebuda; mentre que, com és evi 

dent, no estem disposats a afirmar que veiem partícules 

de llum, etc. Price (173), per exemple, intenta vencer 

aquesta dificultat verificant una distinció entre condici 
ons permanents i condiclons diferenciáis. Les condicions 

permanents són aquelles que condicionen tots els sense- 

data en elgun sentit i sense els quals no poden existir. 

Així, per exemple, que hi haja llum, l'ull de 1'observa

dor, etc., són condicions comuns a tots els sense-data i 

que, per tant, no condicionen cap d'ells de manera comple 

ta. Les condicions diferenciáis són precisament aquelles 

que els diferencien uns deis altres. Quan les condicions 

permanents s 1 alteren, s 'alteren tots els sense-data. Pero 

la situació de l'objecte és una condició diferencial, un 

canvi en ell no afecta a tots els sense-data, sinó sois 

a aquells que es pretenen causats per l'objecte en qües- 

tió. Aqüestes condicions diferenciáis són les que determi 

nen la percepció de l'objecte, un objecte és percebut 'quan

(173) Perception, pág. 70
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i sois quan alguna condició que l'implica és una condició 

diferencial d 'alguna impressió sensorial del qui el per- 

cep"(174). Pero aquesta distinció de Price tampoc elimina 

totes les dificultats. La font de llum pot fer que varien 

uns sense-data del camp visual i no altres. Si els objec- 

tes del meu camp visual están il.luminats per llums de di 

ferents colors (il.luminat cadascuna només una part deis 

objectes) , i si aqüestes llums varien de color periódica- 

ment, cada cop que varié el color d 1 alguna, fará que va

rien els sense-data de la seua zona, peró els altres ro- 

mandran inalterats. 0, si s'apaga alguna d'aquestes llums, 

tampoc veurem els objectes d'aqueixa zona, mentre que els 

altres seguirán idéntics. Pero segons Price, o la font de 

llum és una condició permanent, cosa que hem vist que no 

ho era, , o hem de dir que la veiem sempre, pero sabem 

que una font de llum pot estar oculta i il.luminar de la 

mateixa manera. Quan mirem un arbre a la llum del Sol, 

diem que veiem 1 1arbre i en canvi no diem que veiem el 

Sol que l'il.lumina.

Chisholm ofereix un altre intent que sembla més 

afortunat. En comptes de condicions permanents i diferen

ciáis, Chisholm parla d'estímul "propi":

(174) GRICE,H.P., loe. eit., pág. 462. Peró Grice no es
tá d'acord amb aquesta restricció i ofereix un cas 
paregut al nostre de les difernts fonts de llum.
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"We mey say that x is a proper visual stimu- 
lus for S provided (i) that light trasmited 
from x stimulates a visual receptor of S and 
(ii) that this light after being transmited 
from x and before reaching the visual recep
tor of S, is not reflected. When we look at 
the moon at night, our eyes are stimulated 
by light from the sun; the proper stimulus 
hovever is the moon and neither the light, 
ñor the sun" (175).

D'aquesta manera, "veure", per exemple, queda

ría definit com segueix

"S sees x" means that, as consequence of x 
being a proper stimulus of S, S senses in a 
wy that it is functionally dependent upon the 
stimulus energy produced in S by x ” (176).

I, Chisholm afegiria encara una altra condició: "and S
takes x to have some characteristic" (177).

No obstant, alguns autors s'han oposat a aques 

ta análisi de la percepció. Hi ha molta gent que entén 

perfectament qué és que S perceba X i que en canvi no te 

nen els coneixements de física i fisiología que la defi- 

nició de Chisholm utilitza. Per tant, el concepte de per

cepció no ha d 'anal itzar-se en termes físics o fisioló-

(175) CHISHOLM, R.M., Perceiving, pág. 144.
(176) Pág. 149.
(177) Pág. 150
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lógics técnics. Pense que aquesta no és una objecció que 

desbanque l'análisi de Chisholm. Encara que l'home del 

carrer, que ignore aqüestes qüestions, sápia qué és perce 

b re, no per aixó s'ha de negar que aqüestes no formen part 

del concepte de percepció. Peró tal vegada sí que indique 

que no formen part del concepte ordinari de percepció.

De tota manera, encara que hom no sápia res de partícules 

luminoses, pense que estaria disposat a afirmar que, quan 

algú percep els objectes o creu percebre'ls, de manera 

distinta a la que es produeix a conseqüéncia del fet que 

aquests estimulen la retina, no está veient realment; tal 

vegada está percebent de manera extrasensorial (estem par- 

lant d 1 un tipus de percepció similar al veure, no qualse- 

vol altre tipus de percepció, auditiva, táctil, etc.), 

peró no percebent visualment. Potser ell no sápia en qué 

consisteix aquest mecanisme, peró es capag de mantenir 

intuitivament que quan aquest no es produeix, no pot par

lar de 'veure1. De tota manera, aquest problema té una 

senzilla solució. Es pot donar una análisi satisfactoria 

del concepte ordinari de percepció. I aixó és el que pre 

tén Grice amb la següent:

"1 suggest that the best procedure for the 
Causal Theorist is to indícate the node of 
causal connexion by examples, to say that, 
for an object to be perceived y X, it is 
sufficient that it should be causally invol- 
ved in the generation of soné sense-inpres- 
sion by X in the kind of «ay in which, for
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«xampie, when I look at my hand in good light, 
my hand is causally responsible for its look 
ing to me as if there vere a hand before me, 
or in which.•• (and so on), whatever that kind 
of way may be; and to be enlightened on that 
question one must recourse to the specialist.
I see nothing absurd in the idea that a non- 
specialist concept should contain, so to speak, 
a blank space to be filled in by the specia- 
list" (178).

Si substituím les expressions de sense-data d'a 

questa cita per altres que es referesquen únicament a 1 1 ex 

periéncia perceptiva, tenim una tesi analítica de la teo

ria causal que no implica la postulació deis sense-data 

i que fins i tot un realista directe podrá admetre (al

menys com a condició necessária). Peró Strawson (179) ha 

cridat l'atenció sobre aquesta definició de percepció. 

Segons Strawson la frase "in a way to be indicated by e x -  

ample" implica circularitat, en tant que Grice no ha es- 

pecificat quins principis hem de seguir per triar els 

exemples deis quals es parla en aquesta análisi de per

cepció. Així, afirma Strawson:

"The generalized statement of P .. .J| Grice ' s 
C...I! doctrine comes to this: for an object
to be perceived by X, it is suffieient that 
it should be causally involved in the genera 
tion of some sense-impression of X's in any 
one of the ways in which, when X perceives 
an object, that object is causally responsi
ble for (or causally involved in the genera-

(178) Pág. 463.
(179) STRAWSON,P .F ., Freedom and Resentment, London, Me- 

thuen & Co., 1.974.
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tion of) X's sense-impression. And this is 
unacceptably circular" (180).

Jack Nelson proposa la següent manera de vencer 

aquesta circularitat:

"It is true that X perceives M if, and only if, 
soné present tense sense-datum statement is true 
of X which reports a state of affalrs the pro- 
duction of which N is causally involved in a 
way which is common to or characteristic of nost 
cases we are preanalitically prepared to cali 
clear cases of this kind of perception (visual, 
auditory, tactile,•.•)" (181).

Suposem que aquesta versió de la tesi analítica 

és válida (sempre substituint els termes de sense-data 

per "experiencia"). Peró cree que la percepció necessita 

quelcom més que l'explicació causal; és a dir, cree que 

el vincle causal és una condició necessária per donar comp 

te de, com diu Jaegow Kim, "real connection between the 
person who perceives, beliefs, etc., and the objects of 
these attitudes -a connection that will exelude the sort 
of accidental lincages•••” (182), peró que no és suficient 

Baste que diga ara que un mateix objecte pot causar percep 

cions verídiques diferents, que mentre la TA de la TCP

(180) Op. cit., pág. 73.
(181) NELSON, J., "The D versity of Perception", Synthese, 

vol. 64 (1985), 93-113; pág. 97.
(182) KIM, J., "Perception and Reference Without Causali- 

ty" Journal of Philosophy, vol. 74 (1977), 606-620; 
pág. 611
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pot donar raó de l'element no proposicional de la percep

ció (si és que aquest existeix), hi ha predicats que no 

poden ser explicats des d 'un punt de vista causal (183).

El que ara ens interessa constatar és que la 

TA de la TCP de Grice no implica postular sense-data (si 

aquests s 'entenen com aquelles entitats 1'esse de les 

quals és llur percipi tant existencialment com qualitati- 

va). I que si aixó és cert, aquesta s'allibera d'una de 

les critiques que més freqüentment s'han fet a la versió 

clássica de la TCP. La TA no implica que les coses mate- 

rials siguen inobservables; almenys no en algún sentit de 

"inobservables". Grice distingeix tres sentits de "inobser 

vable :

1) Si inobservable significa "impossible de ser 

percebut", de la TA no es desprén que les coses materials 

siguen inobservables. Encara que , certament, tampoc es 

desprén que no ho siguen. És coherent afirmar la TA alhora 

que es nega que les coses materials siguen observables.

Un altre cop, la TA és neutra en aquest sentit. La TA diu

(183) Versions que neguen qualsevol explicació causal po
den trobar-se a:

-RYLE, G., "Sensation" en Swartz (e.d) , o p . cit., 
págs. 187-203.

-RYLE, G., Dilemmas, Cambridge, Cambridge Univer 
sity Press, 1960; Cap VII 

A banda de les ja esmentades.
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únicament que per tal que una cosa material siga percebu- 

da , aquesta ha de ser la causa parcial (estímul propi) de 

1 1 experi ene i a de tipus perceptiu de 1 'observador. Aixó no 

vol dir, no obstant, que 1'experiencia de l'observador si 

ga causada per la cosa material en alguna ocasió; tampoc 

vol dir que no ho siga. Si veig X, X ha de ser causa par

cial del fet que jo veja X. Peró si sois cree veure X? 

Podria ocórrer que mai les coses hagueren causat les nos- 

tres experiéncies, sino que aqüestes hagueren estat produi 

des peí deu de Berkeley o el geni maligne de Descartes.

Hom podria sostenir, dones, sense contradicció la TA i al 

temps afirmar que mai veiem realment, sinó que sois creiem 

veure. La TA és simplement aixó, una análisi parcial d'alló 

que significa percebre X: hom sois pot percebre X si X és 

en part responsable de la seua experiencia, si no és res

ponsable en absolut, aleshores 1'experiencia no és de X.

Si és causada per X, aleshores és una experiencia, potser 

fins i tot directa de X -si directa s 1entén com a "sense 

inferencia". Tot depén, dones, de la positura que prenguem 

davant de l'escéptic. Peró, a més a més, la TA sois pot 

implicar la inobservabilitat de les coses materials quan 

es combina amb alguna forma d 1argument de la causalitat 

(com ara el del descompte de les qualitats secundarles de 

la cosa material, el del interval espacial o el de l'al.lu 

cinació, i considerem que tant en els casos de percepció 

verídica com en els de percepció delusiva l'objecte de per
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cepció immediata és un i el mateix). Pero, en tant que la 

TA parle de causar experiéncies i no deis objectes d'aque_i 

xes experiéncies, no implica la inobservabilitat de les 

coses materials. I els exemples que ofereix Grice de la 

manera en qué els objectes causen les nostres experiéncies 

deis mateixos, ens fa possible pensar que creu també que 

és impossible admetre l'acusació de l'escéptic peí fet que 

no té sentit dubtar que les meues mans són les responsa

bles de la meua experiéncia perceptiva de les meues mans 

(en condicions 'standard' d 'observació) . El problema, si 

de cas, está en el fet que en compte de parlar d'experién 

cia o de 1'aparenga, utilitze els enunciats-S que tenen 

a més el sentit de "inclinació a creure" o, fins i tot, 

de "inclinació a no creure" o "no creure en absolut"; en

cara que ell sembla limitar aqüestes expressions al sentit 

experiencial.

2) Grácies a aquest sentit, podem dir que els 

enunciats-S són immunes a 1 'error. I si per inobservable 

entenem "no directament observable" i agó com "no immune 

a 1'error", els enunciats de percepció en termes d'objecte 

físic no són per a Grice incorregibles i les coses materials 

són inobservables. Els enunciats de percepció en termes d 'ob 

jecte físic són incorregibles, podem dir, en el sentit que 

ni la seua naturalesa ni la seua existéncia depenen de la 

percepció. Els enunciats-S són incorregibles perqué par-
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len d 1 una experiencia que depén sencerament en la seua na- 

turalesa i existencia del ser tinguda; peró aleshores no 

ofereixen informació sobre el món. La dificultat estará, 

dones, en passar d'aquesta experiencia incorregible al co- 

neixement de l'objecte que la causa (si és que algún objec 

te la causa), quan pot no haver-hi cap nexe entre elles.

Ací és on comengará la dificultat. En el fet que unes pro

posicions d 'experiencia subjectiva intenten justificar un

coneixement objectiu, de proposicions objectives, entre 

les quals no té per qué haver-hi cap vincle.

3) Ara bé, si observable significa "directament

observable" i si directament observable vol dir "ser cone- 

gut sense cap tipus d 'inferencia", aleshores les coses ma

terials poden ser observables per a Grice. Ací és on rau 

bona part del problema. La versió classica de la TCP afir 

mava que les coses materials es percebien indirectament 

mitjangant 1'experiencia directa del sense-datum. Peró tal 

com és plantejada la TCP per part de Grice, sembla que 1 1 ex 

periéncia pot teñir com a objecte directe la cosa material.

Pense que sostenir que les coses materials són 

inobservables , entenet agó, fins i tot en la seua forma 

més débil, depén d'una certa confusió d'aquests dos dar- 

rers sentis de "percepció directa" junt amb algún tipus 

de reducció de l'objecte de percepció a l'acte de perce-
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bre. La percepció directa compresa com a coneixement incor 

regible és , en algún sentit de "incorregible", una fal.la

cia. La percepció directa pot oferir un coneixement, lliu- 

re en totes les ocasions d 1error, de la naturalesa i exis 

téncia de l'objecte percebut, a base de postular un objec 

te altre que el físic, la naturalesa i l'existéncia del 

qual depenen únicament de l'ésser percebut, és només el 

que es percep i rés més que el que es percep. Peró si de

pén en tot de l'esser conegut, agó equival a dir que no 

hi ha tal objecte de coneixement. Els objectes de coneixe 

ment es caracteritzen per ser independents de llur conei

xement. En les proposicions de percepció directa (de sen

se-data, s 'entén) la pura crenga constitueix el coneixe

ment: "Jo veig una post-imatge que és roja i quadrada" si

i sois si "Cree que la post-imatge que veig (i la veig sois 

peí motiu que cree veure-la) és roja i quadrada". El que 

jo crega veure-la implica que la veja realment i que la 

veja d'una determinada manera implica que siga d'aqueixa 

determinada manera. Per tant, en compte de dir que tais 

objectes es coneixen, haurem de dir que es tenen (en tot 

cas). Es a dir, en la mesura que són coses més semblants 

a "dolor" que a "objecte físic", en la mesura que el dolor 

no pot existir més que com sentit o experimentat, és molt 

estrany considerar-lo com un objecte. I si és així, tam

poc podem dir que són observables, car que 'observació* im

plica que l'objecte siga independent de l'acte d'observar.



260

Dones bé, sobre aqüestes fal.lácies, l'afirma- 

ció que les coses són inobservables comet a més l'error 

d'asseverar que totes les coses que no són percebudes di- 

rectament en aquest primer sentit tampoc ho són en el se- 

gon. Agó és, que les coses que no són conegudes de manera 

incorregible, tampoc són conegudes sinó mitjangant l'infe- 

réncia a partir de les primeres. Peró, primer, jo puc per

cebre en determinades ocasions un objecte físic de tal ma

nera que amb aquest acte conega tant la seua naturalesa 

com la seua existencia; i altres vegades puc conéixer sen

se cap inferencia alguna cosa (com a existent) encara que 

no conega la seua naturalesa.

Grice afirma que les coses materials són inobser 

vables si inobservable s 1entén en el sentit 2), peró no 

en el sentit 3), encara que tradicionalment s'haja acusat 

a la TCP de sostenir que les coses materials són conegudes 

per inferécia a partir deis sense-data. Grice afirma que 

acceptar una TCP no implica adoptar la concepció que 1'ex

istencia deis objectes materials particulars puga ser úni- 

cament una qüestió d'inferéncia (184). La positura d« qui 

defensa agó es representari a de la següent manera:

(184) Tradicionalment s'ha acusat a la TCP de sostenir que 
les coses materials són conegudes per inferencia a 
partir del sense-data, perqué tradicionalment és ai
xó el que la TCP ha defensat. Que puga haver-hi TCPs 
no compromeses amb aixó és una altra qüestió.
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"If someone has seen a speck on the horizon 
which is in fact a btleship, we should in some 
contexts be willing to say that he has seen a 
battleship, but we should not, I think, be wi- 
lling to say he has observed a battleship un- 
less he has recognized what he has seen as a 
battleship. The criticism levelled at the CTP 
may then be that it asserts or entails the im- 
possibility in principie of knowing, or even 
of being reasonably assured , that one is per 
ceiving a particular material object, even if 
one is in fact perceiving it. At this point 
we must direct our attention to the second 
clause of the initial formulation of the CTP"
(185).

Aquesta segona clausula és la que nosaltres ano- 

menavem Tesi de la Justificació. Centrem-nos en ella, dones. 

Deia: S pot justificar l'afirmació que percep X amb un ar

gument que prove que es requereix causalment a X per do

nar compte de l'enunciat de sense-datum de S.

Pero amb aqó, Grice afirma, no vol donar a en

tendre que sempre haurem d'accedir a X per inferencia a

partir del sense-datum o del seu enunciat-S. Manté en can

vi : 1) En condicions 'standard' d'observació puc dir que

veig X i no solament que em sembla que hi ha un X. Es a

dir, re butja la demanda de l'escéptic en el sentit que

qual se vol declarado per ceptiva necessita d' una j us t i f i-

c a d ó .  2) Qualsevol declarado perceptiva implica una se

rie de creences sobre el món material que no admeten dis- 

cussió. La TCP necessita la postulado previa del món fí-

(185) Pag. 467.
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sic. 3) Hi ha molts casos en qué l'existéncia de l'objecte 

físic es coneix sense cap tipus d 'inferencia, de mode di- 

recte. Seg is Grice, que S puga justificar la creenga que 

percep X per una inferencia causal és perfectament compa

tible amb la proposició que quan S creu que percep X no 

realitza cap inferencia.

Pero dir tot agó és sostenir quasi bé un realis 

me directe. Aleshores, ¿per qué aquell interés primer en 

introduir els sense-data com a enunciats-S, si ara aconse- 

11a emprar-los en condicions 'standard' d 'observació? Per 

suposat que el realista directe és partidari d'emprar enun 

ciats-S quan es donen les condicions D-o-N. A alió que s'o 

posava era a empra-los quan aqüestes condicions no es dona 

ven (si es que es volia parlar de quelcom més que 1'aparen 

ga que l'objecte presentava -el bastó submergit semblava 

quebrat), i ara el mateix Grice les desaconsella. El pro

blema que suscita, dones, la TCP ve donat per haver-los 

introduít de la manera en que ell ho ha fet. Cree que el 

realista no té cap inconvenient en distingir entre aparen 

ga entre aparenga i realitat; a alió que es nega és a par 

lar únicament de les aparences, i poder introduir els ob

jectes físics sois quan aquests s'han construít o s 'han 

inferit sobre la base de les primeres. Reclama el dret de 

poder utilitzar normalment el llenguatge de percepció d ' ob 

jectes físics, encara que en ocasions haja de parlar sois
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de les aparences. Pero el voler introduir els enunciats-S 

de la manera en que Grice ho fa, sembla indicar que aquests 

són més básics i que en totes les condicions d'observació 

hem de passar deis primers, que són en certa manera indepen 

dents del món, ais segons, que sí que es comprometen amb 

ell. Agó suggereix que ja que no hi ha una implicació ne

cessária entre uns i altres, no puguem acabar d'ésser certs 

sinó després de moltes experiéncies, o mai, i, en conse- 

qüéncia, que acabem donant-li la raó a l'escéptic. Veiem 

que Grice rebutja les acusacions de l'escéptic i que el 

que en el fons volia era reintroduir la part causal en la 

percepció, peró pensant que com tradicionalment TCP i sen

se-data anaven units havia d'introduir també alguna espé- 

cie de sense-data. Ja hem vist que alió que ell anomena

sense-data no ho són, tal com nosaltres els entenem, és

ciar. La dificultat está, dones, en el seu interés pels 

enunciats-S, utilitzats en condicions de percepció normáis.

Són aquests els que possibiliten la crítica a 

la TCP de Grice. A.R White és qui denuncia un deis princi 

país inconvenients d 1 aquesta, que es desprén de l'utilit- 

zació de tais enunciats en qualsevol ocassió. Diu White:

"... sostengo que, cuando alguien ve un objeto 
X y le parece como si hubiera un -objeto X, en 
tonces la existencia de X verdaderamente pro
porciona una explicación, aunque no, por su
puesto, completa, del hecho que esa persona
vea el objeto como si fuese X, pero no propor
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ciona una explicación causal; y que cuando al 
guien ve un objeto X y le parece como si hu
biera algo allí diferente de X 9 entonces esto 
tiene una explicación causal aunque tampoco 
es completa, pero no la ofrece la existencia 
de X. Presupongo que nada de lo dicho por Gri 
ce o pr mí afirma o niega ninguno de los he
chos fisiológicos, por ejemplo, nada acerca 
de la materia, las ondas, los nervios, las ce 
lulas crebrales . etcétera, y sus relaciones 
causales y de otros tipos" (186).

White distingeix aquí dos casos d 'experiene i a :

1) Un observador S veu X i li sembla com si hi 

hagués un X.

2) Un observador S veu X i li sembla com si hi 

hagués un Y

En principi, sembla que 1'argumentac ió de White vindria 

a consistir en: Si S pot veure X tant si li sembla X com

si li sembla Y, X no pot ser la causa qua a S li semble 

veure X o Y. Peró és una mica més complicada. La raó que 

ofereix perqué X no siga la causa d'alló que ocorre en 1) 

és que hom no pot explicar causalment que X li parega X a 

S, perqué presentar un aspecte determinat a un observador 

normal en condicions normáis és part del seu ser el que 

és. Es una afirmació analíticament vertadera que X parega 

X en condicions normáis a observadors normáis. Respecte .

(186) WHITE, A.R., "La teoria causal de la percepción" en
Warnock (ed.), op. cit., pags. 208-232; págs. 218-19.
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d'explicar que algunes roses ofereixen un aspeóte groe i 

altres rosat, diu White:

"..sostengo que decir que es "porque" algunas 
son amarillas y algunas rosadas no equivale a 
dar una explicación causal, mientras que decir 
que ello se debe a que la luz del sol se refle
ja sobre ellas de un. modo particular, es dar una
explicación causal, aunque no se trate de una 
explicación en funciónde las rosas mismas" (187).

Pero aquí White está parlant de condicions nor

máis d 'observació, on no es dóna la condició D-o-N. Respec

te d'aquests casos, Grice havia dit que si hom és en con

dicions de dir que hi ha un X, o que veu un X, no ha de 

fer l'afirmació més débil "Em sembla com si hi hagués un 

X " . Per tant agó ens dóna dues pistes: 1) que Grice, mal-

grat tots els esforgos per justificar 1 1ús deis enunciats- 

S, limita el seu ús a les condicions anormals d'observació 

en les quals, no obstant, no s'acompleix la condició D-o- 

N, o a aquelles en qué sí que s ’acompleix, peró en les 

quals els enunciats-S tenen un altre significat; i, 2), 

Grice no s 1 está referint a 1'aspecte públic de les co

ses, sinó més bé a la visió per part del subjecte de les 

mateixe, a la seua experiéncia privada de les mateixes.

Imaginem que vegem X i que X ens sembla Y. Diu

(187) Pág. 223.
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Wh i te :

"Si usted "toma equivocadamente" a X por Y, 
entonces la existencia de X es, desde el pun
to de vista lógico, necesaria para este error; 
pero esto es completamente distinto de decir 
que la existencia de X "explica causalmente” 
el error. La explicación causal de la equivo
cación se obtiene j7..Hpor referencia a la po 
sición del que percibe, o a las circunstancias 
en que se cometió el error" (pág. 225).

Pero, i quan no hi ha error? Quan no está par- 

lant-se de "inclinació a creure" , pero tampoc les condici 

ons d'observació són normáis i es coneix el carácter anor 

mal d'aquestes, de manera que no ens equivoquem respecte 

del carácter de X, podem voler seguir parlant de com sem

bla X; per exemple, de com sembla un bastó submergit par- 

cialment en aigua. En definitiva, cree que el que Grice 

pretén amb els enunciats-S és que puguem parlar en qualse- 

vol cas de la nostra experiencia perceptiva, deslligant- 

la del m ó n ; i que per a percebre X, cal que aquesta expe

riencia haja estat causada per X. Ara bé, que X puga expl^ 

car causalment 1'experiencia perceptiva de S ja és una 

qüestió més problemática. Cree que el que Grice pretenia 

era que en alguns casos 1'experi ene i a perceptiva de S,

"com li sembla X a S" es pot explicar per la presencia 

de X i que en aquests casos podem dir que S veu efectiva_ 

ment X. Comparem agó amb:
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"X is standing in a Street up vich an elephant 
is approaching; he thinks his eyes must be de- 
ceiving him. Knowing this, I could quite natu- 
rally say to X, "The fact that it looks to 
you as if there were an elephant approaching 
is accounted for by the fact that an elephant 
is approaching, not by your having becone de- 
ranged". To say the same thing to one's neigh 
bour at circus, would surely be to say some- 
thing which is true, yhough it may be regar— 
ded as provocative" (188).

En aquest sentit sembla que puga haver-hi una 

explicació causal, encara que no siga suficient, de 1 ' ex

periencia perceptiva de S. Pero ens queda el problema que 

White indica en aquesta cita:

"La opinión de Grice de que la explicación de 
que, aquí y ahora, ese algo me parezca a m'i co 
mo si se tratara de la palabra "gala", en térmi 
nos de la presencia de esa palabra es de tipo 
causal, sólo resultarla cierta si la afirmación 
no contingente de que eso le parezca a una perso 
na normal como si hubiese allí un objeto X se 
debe, en condiciones normales, a la presencia 
de un objeto X que expresara una ley causal. Pe 
r o , si bien no estoy seguro de ello, me siento 
inclinado a decir que ninguna afirmación de una 
ley causal puede ser no contingente" (189).

El que un objecte X aparega com X a un observa

dor normal en condicions 'standard' d'observació sembla ser 

una relació no contingent i per tant no caldrá que diguem 

res més a aquest respecte.

(188) GRICE, loe. cit., pág. 465.
(189) WHITE, loe. cit., pág. 223.
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He de senyalar, per acabar, que la teoría de 

Grice és particular. Es presta a interpretacions tant 

realistes com defensores d'algun tipus de sense-data. En 

aquest sentit, cree que algunes coses hen quedat aquí en 

l'aire. Sóc conscient d'aixó. De totes maneres, no vull 

profunditzar més aquí, car ens manquen encara alguns con 

ceptes i distincions que permetrien, potser, treure més 

partit d'aquesta teoría, o comprómetren's més amb alguna 

de les possibles interpretacions. Espere que després de 

la lectura del quart capítol hom puga tornar a la lectura 

d 1aquest apartat extraient les seues propies conclusions. 

Dit agó, m'agradaria sois afegir un parágraf que seguirá 

en aquesta l'inia d 'indeterminació; que pot aprofitar com 

a comentari final, pero de portes obertes :

El problema, un altre cop está en deslligar els 

enunciats de sense-data de l'objecte físic. Si sois podem 

accedir a l'objecte a través del sense-datum i entre 

aquests no hi ha cap vinculació necessária, la TJ no acón 

segueix la seua comes. Si l ’objecte immediat de 1'experién 

cia és el sense-datum i si, com hem vist, aquest pot do- 

nar-se tant si existeix X com si existeix Y, com si no 

existeix res, aleshores no podem justificar la presencia 

de X sobre la base de la percepció del sense-datum, per

qué un cop aquest s 'admés és que hem donat credibilitat 

a l'escéptic. Pero si parlem a la manera que ho fa Grice,
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aleshores és mantenible afirmar que de vegades sí que acce 

dim directament a l'objecte físic . Podem mantenir que en 

ocasions (o millor, quasi sempre, i si no tenim cap motiu 

per pensar el contrari), l'objecte directe d'aqueixa ex

periencia és l'objecte material. Mes, en aqüestes condi- 

cions no necessitem la T j , no necessitem justificar la 

nostra afirmació i molt menys necessitem un enunciat-S que 

podam justificar, no ens cal més que l'enunciat d'objecte - 

físic. Si necessitem una TJ (a banda del problema que 1'ex 

plicació causal comporta), sembla que mantenim que l'única 

manera de saber que percebem un objecte físic és percebent 

immediatament un sense-datum, i aleshore la TCP fracassa.

I el que Grice utilitze els enunciats-S, ens pot fer pen

sar que aquest vincle causal és un misteri, com havíem 

dit a aqueix respecte (190)

(190) Alvin I. Goldman ofereix la seua propia TCP en "Per 
ceptual Objects", molt interessant. Pero com que és 
encara una teoria més hibrida o més próxima al rea- 
lisme, no la consideraré ací. Em referiré a ella, 
encara que potser marginalment, en el capítol 4.
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3^ _ critiques_ als_ sense-data

Ja que les dues principáis maneres de recompo- 

sar el coneixement del món a partir deis sense-data (Fe- 

nomenalisme i Teoria Causal) han quedat desacreditades, 

podem pensar que el rebuig d'aquestes entitats és bastant 

justificat com per no tornar a ocupar-se'n. Malgrat tot, 

aquest és un sentiment que pot ésser no compartit pels qui 

rebutgen tant el fenomenalisme com la teoria causal (casos 

no en manquen). Encara que les dues arribades principáis 

de la carrera deis sense-data han estat bloquejades, resta 

la possibilitat que hom pense aconseguir algún altre punt 

de destinació: L'argument de la il.lusió no careix d 'en-

cant ni de pregnáncia. És per aixó que caldrá que acudim 

a la sortida per tal de convencer, ais qui tenen 1'ánim 

de participar, que la carrera no mereix l'esforq d'ini- 

c iar-se.
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3 ^ 1 _ C r í t i q u e s a l ^ a r g u m e n t d e l a i l ^ l u s i ó

Havíem dit en el primer capítol que la preten- 

sió de 1 1argument de la il.lusió era triple. Pretenia, en 

primer lloc, combatre el realista ingenu, mitjanqant la 

prova de 1'existencia de sense-data no pertanyents a la 

superficie de cap objecte material; i, general itzant (gra 

cies a l'ajut de les premisses 2) i 3)), que cap sense-da

tum no pertany a la superficie d'un objecte físic. Les al- 

tres dues pretensions serán tractades després; ara ens ocu 

parem d 'aquesta primera.

Des d 1aquest plantejament, 1'argument de la il-

lusió va destinat a desqualificar una concepció que, en 

principi, podria ser la de Moore. Moore ens deia que quan 

mirem un objecte, com ara la meua má dreta, hi ha alguna 

cosa de la qual sóm directament conscients, agó és un sen 

se-datum. Tot sembla indicar que aquest és una taca de co 

lor extreta del camp sensorial general. Com veiem, Moore 

no es decidia per si era idéntica o no a la superficie de 

la má. Nosaltres ens inclinávem a dir que no ho era, i Moo 

re acabava per ratificar-ho (191). Ara bé, imaginem que

(191) En "Visual Sense-Data".
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aquesta (que el sense-datum pertany a la superficie de 

l'objecte) és la positura del realista ingenu. Aleshores, 

tal com l'hem plantejat (almenys en alguna ocasió), 1'argu

ment de la il.lusió va destinat a combatre aquesta afirma- 

ció. És a dir, si el realista ingenu mantenia que Ax(xéD ^  

^  x£s ) , aleshores hi ha fets que proven que V x (x £  D A x S ) , 

ja que:

1) Un sense-datum és qualsevol aparenga que un 

objecte puga presentar a qualsevol observador.

2) Un mateix objecte pot presentar aparences 

molt diferents a un mateix observador en temps 

diferents, o a diferents observadors al mateix 

temps; fins i tot contradictories .

3) Pero les coses són perdurables, publiques i 

no poden teñir qualitats contradictories al 

mateix temps.

: ^i sense-data que no pertanyen a la super

ficie de l'objecte percebut (o que es creu 

que es percep).

En certa manera, la confusió entre il.lusió i 

delusió que havíem denunciat en el primer capítol es re- 

flexa un altre cop ací. Es fan equivaldré aquests sense- 

data il.lusoris a sense-data delusius. De la següent mane 

r a : L 'engany que pot haver-hi en les delusions es traslla



273

da també a les il.lusions (la majoria de les quals no són 

tais, en el sentit que no enganyen). Se les combina sub- 

tilment i es pretén convencer-nos que en ambdós casos ve

iem o percebem quelcom immaterial. Com molt bé diu Austin,

se suposa que 1'home corrent se sent enganyat quan, per 

exemple, veu un plat rodó amb aparenga el.líptica; i que, 

quan ocorren coses d'aquest tipus, creu que no está perce 

bent coses materials o parts de coses materials. Pero -com. 

també denuncia Austin- agó no és cert; de fet, no sois

1'home corrent no sent enganyat davant de tais fenómens,

sinó que, perqué és conscient que en la visió entren fac-

tors tais com la perspectiva, la refracció, etc.; i que

pertany al joc de veure que aqueixos objectes rodons es 

vegen el.líptics des de certs angles, més bé cauria en la 

perplexitat si en alguna ocasió tais fenómens no es pro- 

duiren davant de tais altres fets. Pero, encara que és un 

fet que en ocasions som enganyats per fenómens d'aquest 

tipus o d 1 un altre, i que també ho és l'home corrent (si 

és que els que fan o parlen de filosofia no ho són) ocor- 

re que, com adverteix Austin:

” ... the plain man does not suppose that all
cases in which he is 'deceived by his senses'
are alike in the particular respect that, in 
those cases, he is not 'perceiving material 
things1 or is perceiving something not real 
or not material" (192).

(192) Sense and Sensibilia, págs. 13-14.
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Si recordem la definició de Price, un "sense-da 

tum il.lusori" és de tal naturalesa que tendim a conside— 

rar-lo com a part de la superficie d'un objecte físic, pe 

ró que si ho fem així ens equivoquem . Se suposa aquí que 

tal com el realista planteja la qüestió, quan veiem un 

plat rodó des de certa perspectiva i, per tant, ens apa- 

reix el.líptic, tindríem que

s-d

•s-d

_ figura 3 _

Pensaríem que tots els sense-dta que percebem pertanyen 

a la superficie del plat, equivocant-nos óbviament. I com 

que els sense-data que surten del cercle no pertanyen al 

plat, han de ser delusius, per quant han de ser totalment 

irreals.

Pero, evidentment, per tal que aquesta argumen- 

tació tinga éxit, hem d'estar disposts a acceptar prévia- 

ment l'existéncia deis sense-data. Si no ho estem, 1 1argu 

ment fracassa. No será 1'ingenu el defensor deis sense-da 

ta? Tal vegada una possible explicació d'aquesta manera 

d 1 argumentar vinga donada peí fet que se súpose en ocasi- 

ons que aquesta és la positura de Moore, i com que és ex



275

posada en "A Defence of Common Sense", es pense que tam

bé aquesta és la posició del sentit comú. Ja sé que agó 

sona a broma i que evidentment és una explicació simplis

ta i que acusa ais defensors d'aquest argument de ser d'u 

na ingenunuitat extrema; pero, la veritat, si no és així, 

no sé com se li pot ocórrer a algú que el sentit comu es 

moga en aquests termes.

Necessitem primer, llavors, alguna motivació 

que ens moga a acceptar els sense-data abans d'intentar 

convencer-nos que aquests són immaterials; pero 1'argumen 

tació anterior no ho ha aconseguit. Hi ha, pero, formes 

més sofisticades d 1argumentar que atenen en primer lloc 

a aquest primer requisit; de fet, la que hem exposada en 

el primer capítol ho és. Tornem dones a aquell des de la 

perspectiva que no acceptem "a priori" 1 'existencia deis 

sense-data. La primera premissa ens deia:

"...even in the case vhere what we see is not 
the real quality of a material thing, it is 
supposed that we are still seeing something; 
and it is convenient to give this a ñame. And 
it is for this purpose that the philosophers 
have recourse to the term "sense-datum" (193)

En teoria, aquí está parlant-se de la il.lusió; 

és a dir, si nosaltres distingíem entre:

(193) AYER, A.J., F E K , pág. 4.
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1)'percebre'+'un objecte altre del que hi ha',

2)'percebre'+'un objecte amb una qualitat perceptiva relie 

vant diferent a la que veritablement té* ,

3 )'percebre' + 'un objecte on no n'hi ha cap'; 

s'está tractant problemes del tipus de 1) i 2) i en con- 

cret, en aquest text citat, de 2). Ara bé, en dir-se aquí 

que "fins i tot en el cas en el qual alió que veiem no és 
la qualitat real d'una cosa material, se suposa que encara 

veiem alguna cosa", están fent-se una serie de suposicions 

que el sentit comú no accepta, entre elles la que Austin 

denunciava. Está afirmant-se, en primer lloc, que si una 

cosa 'apareix1 a algún observador amb alguna qualitat di

ferent a la que té realment, aquest no está veient la cosa. 

En segon lloc, i en conseqüéncia, está afirmant-se que 

quan la cosa que 'apareix' no existeix encara está veient- 

se alguna altra cosa, immaterial, per suposat. En defini

tiva, está posant-se, un altre cop, les il.lusions en el 

mateix sac que les delusions; está fent-se coincidir els 

casos 1)¿ 2) i 3), equiparant-los tots al 3); és a dir,

es fan iguals tots aquells casos en que alió que 'sembla" 

no és idéntic a alió que "és", o, millor, está mantenint- 

se que,els casos en que alió que "sembla" no és idéntic 

a alió que "és", són del mateix tipus que els casos en que 

alió que "sembla" és idéntic a alió que "no hi és", a alió 

que no existeix. Es fiquen en un mateix muntó qualitats 

i objectes, de tal manera que, tal com parlen, sembla que
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es puguen veure qualitats aillades, desposseides de 1 ' ob 

jecte i que si, aqüestes no són reais, es veja aleshores 

quelcom immaterial, com defensaven aquests teórics que 

ocorria en 1'a l .lucinació. Així les coses, dependrá que 

acceptem aqüestes equiparacions per tal que 1'argument tin 

ga alguna forqa persuasiva sobre el nostre ánim; car, com 

afirma Ayer:

"It is only if we artificially combine the de 
cisión to say that the victim of a hallucina— 
tion is seeing something with the ruling that 
what is seen must exist, that we secure the 
introduction of sense-data" (194).

I a més a més d'agó, sembla que irremeiablement 

l'argument de la il.lusió ha de partir del postulat que 

il.lusions i delusions presenten un mateix tipus d'objec- 

te, tant si els sense-data s'accepten de bon comencament 

i volem provar només que són immaterials, com si volem in 

troduir-los mitjangant 1'argumentació. Pero Ayer ens senya 

la dos requisits més en el parágraf que acabem de citar. 

Hem d'acceptar aquests dos requisits que el mateix Ayer 

reconeix artificiosos? Meditem sobre aquesta qüestió. Enu 

meraré els pressupostos que fins ara he dit que hi ha que 

acceptar per tal que es puga parlar amb algún sentit de 

sense-data. Ayer parla de: 1) Quan algú al.lucina está

veient (realment) i 2) tot alió que és vist ha d 1 existir;

(194) TPK,pág. 91.



2 78

com el que es "veu" en una al.lucinació no ésmaterial, 

haurá de ser algún altre tipus d'entitat. Pero en reali- 

tat, com hem vist, hem de fer una tercera una tercera afir 

mació, si volem que aqüestes entitats siguen alió que es 

veu en totes les ocasions, tant delusives, com il.lusó- 

ries, com verídiques; aquesta é s : 3) les il.lusions tenen

la mateixa facultat de presentar-nos coses immaterials que 

les delusions. Aquesta tercera, que podría semblar supér- - 

flua, és absolutament decisiva. Podria pensar-se que, tot 

i que acceptárem que en les a l .lucinacions veiem realment, 

encara que no coses materials, 1'argument hauria assolit 

el seu propósit. Pero agó provaria només que en certes oca 

sions percebem sense-data, no que els percebem en totes 

les ocasions. Per aconseguir aquest darrer fi, 1'argument 

necessita de les premisses 2) i 3); és a dir, de la no 

diferencia intrínseca (NDI) entre unes i altres, i de 1 ’ab 

séncia de salt entre les percepcions verídiques i les il- 

lusóries. Potser aquesta tercera premissa, no obstant, no 

és necessária i que per la segona baste amb la delusió.

De tota manera, els casos d'il.lusió li confereixen una 

major forga, fan que siga molt més convincent; i que, quan 

1'argument de la delusió puga ésser vengut, ens queden els 

casos il.lusoris que, malgrat la seua aparenga de debili- 

tat, són més difícils de combatre metodológicament. Tot 

i que per tal de convencer-nos caiga que facen de la il.lu 

sió una al.lucinació més complicada per quan implica més
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matisos. Pero si aquesta equiparació és la que li permet 

l'éxit a 1 'argument, és també la que el fa fracassar da

vant d 1 una posició crítica. A intentar convencer al lec

tor que és així,va destinat el que segueix.

Acceptem els tres supostos que hem enumerat. 

(Oblidem-nos ara de l'esforg que ens suposa tal accepta- 

ció que ens sembla contra natura).Pensem ara en quina és 

la finalitat última que mereix tal sacrifici. Ha de ser 

més o menys aquesta: Ja que usant el llenguatge d'objecte 

físic puc cometre errors, car MS percep X :| implica "X exis 

teix", si per compte d'afirmar "S veu X", on X és un objec 

te físic, em compromet amb l'aparnga que se'm presenta, 

amb el sense-datum, és a dir, si afirme sois l'objecte de 

la meua experiencia privada, mai no em podré equivocar. I 

ací s 'involucra un altre supósit: 4) Mitjangant una per- 

cepció única mai no podem ésser segurs que veiem realment 

l'objecte físic que créiem percebre, go é s , mai no podem 

conéixer realment la seua existencia (caldran, com a mínim, 

moltíssimes percepcions) . Es vol a conseguir, dones, pro- 

posicions lliures d'error, amb un llenguatge, el deis sen 

se-data, on aquest siga impossible. Pero aleshores aquest 

esforg o bé és superflu, o bé el llenguatge de sense-data 

no aconsegueix el seu propósit. Es superflu perqué basta

rla que postularem aquell altre sentit de "percebre", en 

el qual "S percep X" no implica que X existesca, per acón
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seguir aquest propósit. Podriem assolir, llavors, pro- 

posicions lliures d'error alhora que no ens complicavem 

amb un llenguatge tant difícil d'establir; bataria amb el 

llenguatge d'objecte físic. Seria més cómode i més efec- 

tiu i descriuria d'una manera més completa 1'esperiéncia 

de S, evitant-nos la terminología deis sense-data, tan 

esquiva i que tants problemes planteja per la mancanga 

d 'un vocabulari de tais termes. Per altra banda, si rebut - 

gem aquest ús "no-existencial" de percebre, quina avantat 

ge té el postular els snse-data? Aconsegueix el seu propo 

sit? Quin tipus d'existéncia és la que tenen els sense-da

ta? Podem dir que existeixen les aparences? Havíem dit que 

per al sentit comú, 1'existencia de la qual es parla en 

percepció és la d'una entitat pública, no privada. Per al 

sentit comú, que algú diga que veu "quelcom roig i rodó" 

quan no hi ha quelcom roig i rodó davant deis seus ulls, 

alguna cosa pública roja i rodona (llevat de en certs con 

texts molt especiáis, com la consulta d 'un oculista, o, 

en general, quan vull explicar com veig i no qué veig), 
suposa una falsedat no menys gran que dir "Veig una toma- 

ca" on no hi ha una tomaca (encara que hi haja un meló); 

i si n'hi ha una, aleshores s 'entén que qui fa tal afirma 

ció, o no s'hi veu bé, o no sap el que és una tomaca, o 

está prenenet-nos el peí . Per tant, o bé la teoria deis 

sense-data és falsa o bé és inútil i l'única cosa que 

aconsegueix són moltíssimes complicacions. I en quant que
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aquesta teoria equipara les il.lusions a les al.lucions, 

tampoc per aquí es pot salvar.

Resta, no obstant, la possibilit-at que se'ns 

convenga de la necessitat de tractar les aparences com 

existéncies, o que es prove efectivament que ho són.

D'aquesta qüestió ens ocupem a continuació.

Christopher Maloney, en un article dedicat a 

salvar el realisme deis atacs de 1'argumentde la il.lusió 

i que titola MA Theory of Perception" (195), fa la se- 

güent afirmació:

"Gathering together the diverse kinds of percep 
tibie things, I cali them all mundane indivi
duáis. And acknowledging the propositional struc 
ture of perceptual contents, we have as a realis 
tic thesis that
(1) (As) (Ax) (Af ) (if S perceives that x is

F, then x is a mundane individual).
Mundane individuáis surely have the attributes 
they are perceived to have. This is why we can 
know about the physical world. Naively, a rea- 
list might also suppose that
(2) (AS) (Ax) (AF) (if S perceives that x is

F # then x is F )" (196).

Es 2) el supósit que pot rebre els atacs del 

teóric deis sense-data amb 1'argument de la il.lusió. Ara

(195) MALONEY, C., "A Theory of Perception” , American Phi- 
losophical Quarterly, Vol.l8,n2 I (Jan. 1981), págs. 
63-70

(196) Pág. 63.
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bé, no pense que siga cap ingenuitat mantenir 2), tal com 

está aquí expressat. El problema surt quan es confon 2), 

que podem exemplificar amb "S veu un x roig", amb,3), "S 

veu roig un X". I aquesta és, segons jo cree, la confusió 

que comet el defensor deis sense-data i potser el mateix 

Maloney.

Tant els realistes com els partidaris deis sen- * 

se-data pense que están d'acord amb la idea que la percep 

ció implica coneixement. Les diferencies sorgeixen a 1'ho 

ra de decidir-se per quin és l'objecte d'aqueix coneixe

ment i sobre si tota percepció ha de costituir coneixement. 

Mentre que el realista manté que sempre que la percepció 

siga verídica, dóna coneixement d 'un objecte 'úblic i les 

seues qualitats, pero que no sempre és verídica i per tant 

no sempre és coneixement o tot el coneixement que podria 

ser; el teóric deis sense-dat les converteix totes en "co 

neixement'1 , totes en verídiques, pero no respecte de 1 ' ob 

jecte físic (cosa que no pot ser), sinó del sense-dta. Aî  

xí , és ell qui manté que el supósit 2) prova que el rea- 

lisme directe és fals. Com s 1 ha d'argumentar per arribar 

en aqueixa conclusió?

Comparem les següents proposicions:

a) S veu un cotxe roig.

b) S veu que el cotxe és roig
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c) S veu roig un cotxe (que, potser, és blau) 

Aqüestes proposicions es diferencien clarament entre sí 

tant des del punt de vista del compromís ontológic, com 

de del compromís epistemológic, que assoleixen:

a ) implica:

ontológicament: Existeix un cotxe i aquest és roig.

epistémicament: S veu (sap) que hi ha un cotxe. No

diu que veja (sápia) que és roig (197)

b ) implica:

ontológicament: Existeix un cotxe i aquest és roig.

epistémicament: S veu (sap) que hi ha un cotxe i veu

(sap) que és roig.

c ) implica:

ontológicament: Existeix un cotxe. No implica que

siga roig. S pot veure roig un cotxe 

blau.

epistémicament: S veu (sap) que hi ha un cotxe. S

no veu (no sap) que siga roig (no 

es pot saber alió que és fals). S 

pot creure que el cotxe és roig (o 

fins i tot blau) o no creure-ho (des-

(197) Estrictament parlant tampoc implica que veja (sápia)
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prés explicaren) per qué). Pero enca

ra que no puga veure que és roig. Pot 

veure11 roig.

Aquests exemples ens ajudaran a decidir una qiies 

tió que és de capital importancia en aquest moment: ¿Fins

a quin punt "veure (o, en general, percebre) un X" implica 

que les qualitats que li atribuim siguen les que veritable 

ment té i no unes altres? El teoric deis sense-data és 

molt estricte a 1 'hora de exigir que l'objecte acomplesca 

les qualitats que ens ofereix en una percepció determina

da. El realista és més tolerant. Consenteix moltes quali

tats de les que apareixen no siguen les reais abans de 

dir que no percep X. El teóric deis sense-data no admet 

cap distorsió. Es prou que varié lleugerament 1 1aparenga 

de la realitat perqué canvie l'acusatiu de la proposició 

de percepció. Si un cotxe blau amb una certa forma, apa

reix amb un color i una forma lleugerament diferents en 

allunyarse'n , és prou qerqué passe d'afirmar que percep 

X a afirmar que percep un Z, Z que* és immaterial. Pero el 

que reflexen els nostres exemples a), b) i c) és que, men 

tre que certes afirmacions ens comprometen tant amb 1'exis

que el que veu és un cotxe, basta amb ‘que sápia que 
és quelcom extern a ell (independent de la seua per 
cepció. Pero com el que ara ens interessa en reali
tat és el problema de les qualitats, no entrarem en 
aquesta qüestió. En el capítol 4 quedará clara -es
pere. Aquesta matisació val també per b) i c).
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de l'objecte com amb que aquest tinga una determinada qua 

litat, altres sois ens comprometen amb l'existéncia de 

l'objecte. Així, mentre que a a) i b) les falsaria tant 

el fet que X no existirá com el fet que no fóra roig, a

c) la falsaria únicament que el cotxe no existirá i no el 

que no siga roig. Es cert que a) i b) també es diferencien 

entre sí des d 'un punt de vista epistemologic: a) afirma

que que S veu un cotxe i que el cotxe que S veu és roig, 

no afirma que S veja que el cotxe és roig. Per tant, des 

de l'óptica de qui té 1'experiencia, aquest diria única

ment "Veig un cotxe", no "Veig un cotxe roig", almenys no 

es despren de a) que veja que és roig (tampoc es desprén

el contrari). Així, a) i c) són vertaderes si s'acompleix

que "vx :'* mentre que b) és vertadera solament si "V (Rx)".

En qualsevol cas, en b) queda la possibilitat de retallar

l'afirmació, si es descobrira que el cotxe no era roig

(si fóra el cas que no era roig, que en el nostre exemple

sí que ho és, ja que si no, no podríem dir que "veu que" el 

cotxe és roig), de retallar-la a "veig un cotxe"; pero no 

perqué no siga roig hem de dir que no veu el cotxe. Po

dríem exemplificar la manera en qué les proposicions del 

tipus de a) ens comprometen amb el món amb l'esquema se 

güent:

"S veu un cotxe roig" implica "S veu un cotxe,

aquest cotxe és roig; de vegades S pot veure que
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és roig i de vegades sois pot semblarli que és 

d'un altre color". Sol si el cotxe és roig, S 

pot veure que el cotxe és roig; si no ho és, pot 

veure'1 roig, és a dir "semblar-li" que és roig, 

pero no "veure que" és roig.

Per al defensor deis sense-data, en canvi, l'esquema és 

invers:

"S veu quelcom roig (com un cotxe)" implica "S 
veu directament quelcom roig", sois si el cotxe 

és roig, pot S arribar a veure el cotxe, si el 

cotxe no és roig, aleshores S no pot veure el 

cotxe.

Quan ens comprometem amb una qualitat d'un objec 

te, mitjangant una proposició de percepció, ens comprome

tem primáriament amb un objecte. Si fracasse amb la percep 

ció de la qualitat, em queda encara l'objecte. El veure 

un objecte diferent a com realment és no suposa que no ve

iem l'objecte, sinó sois que no vegem la qualitat real. Agó 

és el que el teóric deis sense-data no accepta. Per a ell, 

la qualitat té primacia sobre l'objecte; veure l'objecte 

de manera diferent a com realment és suposa no veure 

aqueix objecte. Així, si per a nosaltres que S veja roig 

un X blau suposa només una percepció defectuosa d'un ob-
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jecte f'isic, el nostre rival propugna en aquests casos 

la percepció d'un "Z" immaterial. Eli vol que la percep

ció siga sempre coneixement; el realista també. La dife

rencia en la manera que tenen d 'aconseguir-ho. Per al rea 

lista "S percep un X roig" és vertadera (és coneixement) 

si hi ha un X i aquest X és roig ( si no és roig segueix 

essent X i essent vist). Si no és roig no podem dir que S 

percep un X roig. Si no és X no podem dir que és percep 

un X, pot percebre un "Y", també material (com en el exem 

pie de la tomaca de Price si aquesta fóra un troq de cera

ben pintat. I si no hi ha ni X ni Y, ni cap estímul ex

tern, haurem de dir que no percep. Per al teóric deis sen 

se-data, en canvi, "S percep un X roig" implica necessá- 

riament l'existéncia d'un element roig, siga o no siga 

aquest un objecte públic (o pertanyent a un objecte pú- 

blic o relacionat amb un objecte públic...).

Si Ayer diu en "Has Austin Refuted Sense-Data?"

(198) comentant una afirmació que havia fet en FEK:

"...I had suggested that there were at least
two senses in which such words P"see", "per-
ceive"n were ordinarily used, one in which to 
say that something was seen implied that it 
existed but did not imply that it had the qua 
lities which it appear to have, and one in 
which to say that something was seen did not 
admit its lacking the qualities that it appe-

(199) En FANN, K.T.(ed.), Symposium on J.L Austin, London, 
Routledge & Kegan Paul, 1969, págs 284-308.
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ared to have but didi not iaply that it exis- 
ted" (199).

I, L.W. Forguson (200) comenta:

s,What Ayer probably meant to say then, and 
does mean to say now, is that one does not 
imply vhat is seen exists as an external ob- 
ject" (201).

Será aquest sentit segon el que el teóric deis 

sense-data defensará. Pero aquest sentit, tal com Austin 

va defensar en Sense and Sensibilia, no existeix en abso- 

lut en el llengutge ordinari. Com fa el defensor deis sen 

se-data per introduir-lo? Aquesta és la qüestó que ens ocu 

pa. Pense que hi ha dues opcions davant del problema que 

un objecte siga vist d'un color, una forma, etc., distints 

ais que veritablement té. Opcions que podem reflexar amb 

l'ajut de 1'argument de la il.lusió que Kiteley esquematit 

zava (vegeu pág. 23-24, nota (22)):

(199) AYER, A.J., "Has Austin Refuted Sense-Data" en K.T 
Fann (ed. ) , Symposium on J.L. Austin, pág. 302.

(200) "Has Ayer Vindicated Sense-Data Theory" en K.T. Fann 
(ed.), o p . cit., págs. 309-340.

(201) Pág. 335.



Si recordem la seua exposició, podem comparar les dues posicions enfrontades com segueix.

Tenim:

DEFENSOR DELS SENSE-DATA

SI : a sembla 0 a S ;

S2: Si a sembla 0 a S, aleshores el que S

veu és 0;

.’. el que S veu és 0 

S3: a no és 0

. *. Ha d'haver-hi alguna cosa vista per S,

la qual, perqué a diferencia de a és 0,

és distinta de a, i.e., (Vx) (S veu X &

X és 0 & x^a)

REALISTA

SI: a sembla 0 a S;

S 2 : Si a sembla 0 a S, aleshores el que S

veu és 0 o no ho és (i peí sentit que 

donem a "semblar11 , de vegades segura- 

ment no ho será).

El que S veu no té perqué ser 0. Pero 

"el que S veu"=a.

S3: a no és 0

. ’ . S no veu que a és 0, sino que sois veu 

a i creu que és 0, o li sembla 0, o el 

veu 0 (segons quin sentit de semblar em 

prem), quan no ho és. Encara que, conti

nua veient a.

289



2 9 0

Sembla, dones, que el que el teóric deis sense- 

data fa és un bot (que no autoritza la lógica de la per- 

cepció) del "sembla" al "és". Per a ell "veure" (en gene

ral, "percebre") implica "existir" (i, considera que les 

qualitats poden veure's per separat? ; o, és que són les 

qualitats l'objecte de percepció?), tot alió que sembla 

"és", i, com no ha de ser l'objecte físic, ho será el sen 

se -datu. Es tracta de convertir en "ser" la mera "aparen 

ga", i com que aquesta és fruit, no sois de la naturalesa 

de l'objecte, sinó de moltes altres coses, entre les quals 

s'inclou el mateix subjecte, haurá de ser immaterial. Com 

afirma Price:

"When something looks 0 in this literal and 
visual sense of the word there is denying that 
"looks" comes very cióse to being a kind of 
"is". This is shown most clearly when we con- 
sider the point I have been trying to make 
about ostensive definition. When something 
looks 0 y we are provided with an ostensive de 
finition of the conceot "0". Does it not fo- 
llow from this that we are being aware of a 
0-ish particular, an entity which does actua- 
lly exemplify or instantiate the characteris- 
tic 0? (202).

I Price respon que sí. Agó és el que acabem de denunciar. 

Efectivament, l'objecte pot semblar 0, quan no ho és, pero 

aleshore hi ha una altra cosa que és 0 i no sois ho sem

bla; qué és aqueixa cosa? La semblanga mateixa, el sense-

(202) "Appearing and Appearances", American Philosophical 
Quarterly, Vol. I (Jan. 1964), p.16; citat per Kite- 
ley.
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datum. Davant d'agd, el realista directe respon:

11. . . in saying that the píate looks elliptical, 
he is not characterizing an extra object, ñame- 
ly 'a look' as being elliptical, he is likening 
hov the title round píate does lookto how unti- 
tled elliptical píate do or would look. He is 
not saying 'I am seeing a fíat elliptical patch 
of white1, but 'I might be seeing an elliptical 
and untitled piece of white china1 ¡T.-H When we 
say that someone has a pedantic appearance, we 
do not mean to suggest that there are two kinds 
of pedantic beings, namely some men and some 
appearance of men” (203).

Aquest pas que denuncia Ryle és el mateix pas 

que hi ha de "veure roig un objecte blau" a "veure un ob- 

jecte blau altre que el físic"; i és aquest el que Chis- 

holm, Barnes, Austin i molts altres anomenen "la fal.lacia 
deis sense-data (204). Que consisteix, en resum, en:

Si S percep quelcom que sembla 0 

S percep quelcom que és 0 (una aparenga, un sense-datum)

Trobar contraexemp1es a aquesta implicació és 

molt senzill, i Kiteley ens n'ofereix un de bo:

"Suppose that the cshematic letter "0" stands

(203) RYLE, G., The Concept of Mind, pág.206
(204) Per a una exemplifi caeió d'aquesta fal.lacia, vegeu; 

Chisholm ,R.M., Perceiving, pág. 151.
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for the property of being like a material ob- 
ject?amd that 'a' refers to something presuma 
bly non-material such as an after-image.If, 
then, a looks to someone like a material ob- 
ject, as an after-image might, one may conclu 
de by S2 that what this person sees really is 
a material object, since S2 says that if a 
looks 0 to s , then what S sees is 0. The Argu 
ment from Illusion thus deduces a material sen 
se-datum from a presumably immaterial appearan 
ce (205).

Peró és el teóric deis sense-data tant ximple?

No ho cree; pense que es poden especificar regles que res 

tringesquen el pas del "sembla" al "és", de tal manera que 

aquests contraexemples no es puguen utilitzar en la seua 

contra. (Alguns autors ho han fet, peró no m 1extendré en 

aquest punt). Evitada aquesta dificultat, aquesta inferen 

cia té quelcom de versemblant, i com que volem eliminar

la de soca-rel, no es prou que diguem que aquest pas és 

incorrecte; cal que expliquem en que consisteix 1 1 error 

juntamentjuntament amb qué la fa tan atractiva ais ulls 

de certs filósofs. El que fa versemblant el pas de "X sem 

bla 0 a S" a "alió que veu S és 0" és l'oblit de la "exter 

no-direccionalitat" deis verbs de percepció i la confusió 

respecte qui determina l'acjectiu que governa el verb sem

blar. Els verbs de percepció es dirigeixen, en el llenguat 

ge ordinari, cap a fora, vers el món, i no cap a dintre,

(205) KITELEY, M., "The Argument from Illusion: Objects 
and Objections", pág. 201.
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cap a 1 1 experiencia privada o l'acte de percebre mateix. 

¡'S veu roig un cotxe blau" sembla trencar aquesta norma.

S veu un cotxe, peró aquest cotxe és blau;- a qui qualifica 

llavors l'adjectiu "roig"? Tot adjectiu qualificatiu ha 

de qualificar un substantiu i un substantiu designa moltes 

vegades un objecte. El que s'oblida a voltes és que també 

pot designar un acte (i que el que té 1'aparenga de ser un 

adjectiu, pot ser en realitat un adverbi). Ara b é , quin 

acte? El de 1'experiencia? No sembla corréete dir que és 

1'experiéncia qui és roja. Haurá d'ésser un objecte. Peró, 

per qué ésser? No hi ha un objecte que "és" roig a més de 

l'objecte físic blau que es veu. Quan un objecte es veu 0 

i sabem que no és 0, diem que "sembla 0", aquesta és una 

de les funcions que té "semblar". Aleshores no cal postu

lar un nou objecte que reba el qualificatiu, no cal una 

altra cosa de la qual puguem dir que "és" 0, perqué el que 

"roig" qualifica és "com" sembla -en aquesta ocasió deter 

minada- un X que és blau. "Roig", en aquest cas, qualifica 

com sembla (la manera) la mateixa cosa que "és" blava. "Jo 

veig roig X", va dirigida també cap a fora (en el sentit 

objectual), vers X, em diu que aquest objecte em sembla 

roig; per tant, no implica "el que jo veig és roig",sinó, 

sois, X (que és l'objecte al qual es dirigeix l'acció -si 

és que s'admet que els verbs de percepció dirigeixen 1'ac 

ció vers algún acusatiu) em sembla roig, o "com jo veig 

X és 'roig'". Peró, aquesta darrera proposició és la peri-
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llosa, com que conté el verb "ésser", sembla que hi haja 

alguna cosa que siga roja. Nogensmenys, hem de teñir pre- 

sent que aquesta proposició és equivalent a "com x em sem 

bla és 'roig'" , és a dir, que el subjecte de l'oració no 

és un objecte sinó una acció (o la manera en que es deter

mina l'acció) i, per tant, si a quelcom qualifica "roig" 

és a X, no a la semblanza mateixa ('roig' es menciona, no 

s'usa). Com afirma Kiteley:

"Thus S2: 'the stick looks bent to m e o w h a t  I
see is bent' or in a versión less obviously 
germane to sense-data: 'the stick looks bent
to m e o h o w  the stick looks to me is bent'. From 
the antecedent only of this implication one 
could not infer the existence of something 
bent, for the proposition says only that some— 
thing looks bent. The implied consequent, how- 
ever, by introducing a substantive frase ab- 
sent from the antecedent 'what I see' or 'how 
it looks', as the subject of the predicate 'is 
bent' lays the way open for inferring that (Vx) 
(x is bent)" (206).

Es com si passarem de dir "Et convertirás en 

pols" a dir "Alió en que et convertirás és pols" i preten 

guérem que n'hi ha una cosa que ja és actualment pols, 

abans que saberem que "Pols som i en pols ens convertirem” . 

0, deixant a banda les bromes, és com si passarem de "Joan 

esdevindrá vell" a 'Alió en qué esdevindrá Joan és vell" i 

pretenguerem que ja n'hi ha una cosa que és yella.

(206) Loe. cit., pág. 205.
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Per evitar aqüestes coses és peí que cal teñir 

sempre present que els verbs de percepció són alió que hem 

anoment 'externo-direccionals". Afirmen 1 1 existencia d 1 un 

objecte extern, i les qualitats que diem percebre determi

nen l'objecte que existeix, no la percepció d'aqueix objec 

te. Quan hom no és segur que l'objecte que percep siga ver 

taderament 0 ( o és segur que no ho és) pot dir que sembla 

0. Peró aquesta és una altra manera de predicar alguna co

sa de l'objecte extern (menys compromesa és ciar). Está 

dient que possiblement siga 0, o, de vegades (aixó depén 

del context) que no ho és an absolut. Qui sembla és l'ob

jecte, la semblanga no "és". Es l'objecte qui sembla, no 

la propia acció de semblar. Semblar no pot ser alguna cosa 

en el sentit que ho és un objecte, un "semblar" no pot ser 

roig, un objecte pot ser roig o sois semblar roig (també 

pot semblar i ser roig). Les coses semblen ser, les sem- 

blances no són.

Comparem ara 1 ' anomenada fal.lacia deis sense- 

data amb el següent encadenament d'oracions:

-Joan esdevindrá vell.

-Alió en que esdevindrá Joan és vell.

-Hi ha alguna cosa en la que esdevindrá Joan 

i aquesta és vell.
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S'ha convertit el predicat en subjecte de l'oració, amb 

el següent resultat: s'ha passat de definir l'estat futur

de Joan a afirmar 1'existencia d 'un estat que és ell ma- 

teix vell (una vellesa vella que, a més a més, existeix 

ara). Per l'altra part:

-El cotxe sembla roig a S.

-Alio que li sembla el cotxe a S és roig.

-Hi ha alguna cosa que sembla el cotxe a S i és 

roig.

S'ha passat (i, si encara no, es pot passar per aqueix me- 

canisme) d 'afirmar l'existéncia d 'un X que sembla 0 a S 

a afirmar l'existéncia d'alguna cosa que és una semblanga 

i que és 0 (roja).

Sembla, dones, que aquest no és el camí. L 'argu- 

ment de la il.lusió, una vegada més, no conveng de l'exis

téncia deis sense-data. De tota manera, fins i tot accep- 

tant que sempre que percebem alguna cosa material hi ha 

quelcom que percebem més directament i que aquest és un 

sense-datum, 1'argument sois provaria que alguna vegada 

aquests no són part de l'objecte físic. Peró el teóric deis 

sense-data necessita provar que en tots els casos alió que 

percebem directament són sense-data distints de les coses 

materials (recordem que si el sense-datum ha de teñir al

gún sentit, aquest el troba en l'oposició a la cosa mate
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rial. Vegeu punt 2.1).

Per aconseguir el pas "d'algunes vegades1' a 

!|cap v e g a d a , el defensor deis sense-data necessita de 

les premisses 2) i 3). 2) deia:

" ...there is no intrinsic difference in kind 
between those of our perceptions that are veri- 
dical in their presentation and those that are 
delusive" (207).

Si creiem que ací está fent—se una afirmació so

bre un fet, haurem de preguntar-nos, en primer lloc, si 

veritablement és així. Austin creu senzillament que no:

" ...it is simply not true to say that seeing a 
a bright green after-image against a white wall 
is exactly like sseing a bright green patch ac
tual ly on the wall; or that seeing a white wall 
through blues spectacles is exactly like seeing 
a blue wall; or that seeing pink rats in D.T. 
is exactly like really seeing pink rats; or (on 
ce again) that seeing a stick refracted in water 
is exactly like seeing a bent stick. In all the- 
se cases we may say the same things ('It looks 
blue', 'It looks bent, & c .), but this is no rea-
son at all for denying the obvious fact that the 
'exper iences' are different" (208).

Peró, encara que en ocasions S no distinguesca A de B, per 

exemple un trog de cera d'una tomaca, d'aquí no se segueix

(207) AYER, DEK, págs. 5-6
(208) AUSTIN, Sense and Sensibilia, págs. 49-50.
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que A i B siguen indistingibles. Com afirma també Austin:

"If I am told that a lemon is generically dif 
ferent from a piece of soap, do I ’spect' that
no piece of soap could look just like a lemon?"
(209).

Admitam fins i tot que ambdues experiéncies no 

sois no són distingibles sinó que no ho poden ser. Implica 

aixó que en ambdues ocasions l'objecte de percepció és un 

i el mateix i que aquest és un objecte immateraial? Recor- 

dem que estem parlant de la il.lusió, no de la delusió 

que ja l'hem discutida en el capítol 1. Que una llima puga 

no ser distingida en una experiencia particular d 'una pas

tilla de sabó, indica només que les experiéncies que obtin 

dríem en un i en l'altre cas són en aqueix instant indis- 

tingibles, no que l'objecte d'aqueixes experiéncies siga 

el mateix. Que,veure un cotxe roig i veure roig un cotxe 

que no ho és, siguen experiéncies qualitativament idénti- 

ques, no implica que en ambdues l'objecte de percepció si

ga quelcom diferent del cotxe i d'una mateixa classe. Les

experiéncies poden ser idéntiques, descriure's amb les ma- 

teixes paraules, pero d'aquí no se segueix que l'objecte 

de percepció siga el mateix en un i l'altre cas . Com sos- 

tenia Kant, 100 tálers imaginaris són tan perfectes com 

100 tálers reais, ambdós tenen els mateixos atributs (es

(209) Op. cit., pág. 50.



299

defineixen igual), pero uns existeixen i els altres no

(2 1 0 ) .

Respecte de la tercera premissa, aquella que deia:

"...veridical and delusive perceptions may 
form a continuous series, both with respect 
to their qualities and respect to the condi- 
tions in which they are obtained" (211);

he de dir que no li veig cap sentit, no veig quina forga 

puga oferir-li a l'argument. Aquest és també el pensament 

d'Austin, i Ayer és d'acord en "Has Austin Refuted Sense- 

Data?, sois que encara va més lluny:

"I should thought that, for his purposes, he 
might have done better to allow it some forcé, 
but turn it in the other way. It could be main 
tained that since it is implausible to say 
that one is not seeing the same kind of thing 
all along, then from the start one is seeing 
a physical object and not a series of sense- 
data" (212).

Peró, és que Ayer es tira pedres a la seua teu- 

lada? No, simplement admet que aquesta tercera premissa 

no fa cap falta per a l'argument de la il.lusió; si té for

(210) Cf. KANT, KrV, A 599, B 627. Per a una.crítica simi
lar a aquesta meua, vegeu: GRAM, o p . cit., Pag. 123.

(211) AYER, FEK, pág. 8.
(212) Págs. 299-300.
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d'aqueixa serie continua és ja un sense-datum, si no s 'ad- 

met, aleshores és contraproduent.

L'argument no prova, dones, l'existéncia deis 

sense-data. Pero, si vist així no és concloent, tal vegada 

caldrá entendre'1 a la manera que recomana Ayer: l'argu

ment de la il.lusió no és més que una recomanació per 1'ús ' 

del llenguatge de sense-data, no una prova que existeixen 

de fet. (La llástma és que els seus defensors -Ayer inclos- 

seguesquen parlant com si tais entitats existiren). El pro 

blema ve introduit, aleshores, peí fet que, ja que les co

ses poden veure1s de manera diferent a com realment són, 

hom no sap en totes les ocasions (o, no sap en cap ocasió?) 

com són les coses mitjangant una percepció única; i el que 

vol el teóric deis sesnse-data és no equivocar-se mai en 

aquest respecte. Així, el que tracta és de desfer-se de 

qualsevol compromís ontológic vers el món (extern) quedant- 

se amb la mera experiéncia privada, sois que la considera 

un objecte. Més o menys, la idea que jau sota la seua pre- 

tensió és, en paraules de Dicker:

"...S can know that x is F by perceiving x to 
be F only if S knows that the conditions of 
observation are normal. But this requirement 
leads to a vicious regress. For the only way 
S can know that the conditions of observation 
are normal is by perceiving them to be normal. 
However, the chance ata some abnormality in 
the conditions of observation is producing a
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perceptual error or an illusion attaches to 
S's perceiving x to be F. So even if the condi 
tions of observation under vhich S perceives 
the original conditions of observation to be 
normal are normal, it is somewhat accidental 
or lucky that they are, and so that S percei
ves the original conditions of observation as 
they really are. Thérefore, S can know that 
the conditions of observation are normal only 
if S knows that the conditions of observation 
under which he perceives the original conditi 
ons of observation to be normal are themselves 
normal. But S can know this only by still 
other perceptions, that themselves constitute 
knowledge only if S knows that they are occur- 
ring under normal conditions of observation, 
which S can know to be the case only by still 
other perceptions... etc., ad infinitum" (213)

La qüestó sembla centar-se finalment en si veure 

"la pitillera aparent", per citar un exemple d'Ayer, és 

anterior a veure la pitillera (o més básic),i en si verita 

blement mai no som justificats amb una única percepció a 

dir que veiem la pitillera, o som menys justificats a dir 

que veiem la pitillera que a dir que veiem la pitillera-

(213) DICKER, G . , Perceptual Knowledge, pág. 41. 0 també 
pot pensar-se que, en paraules d'Ayer:

"... in identifying something which I see as a 
apple I assume not only that it is tangible but 
that that it has a certain characteristic textu 
re. 1 make assumptions about the way it smells 
and tastes and about the material which it is 
made £•••! 1 nay also assuming something about
its origin [7. .1 and about its causal properties.
I assume further that it has other faces than 
the one which is turned towards me, that it has 
an inside, yhat it is not hollow [\..JOf course 
it is perfectly correct for me to say that I see 
the apple: but this just proves the point that 
in making a statement of this kind I commit my—
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aparent. D'aquestes dues qüestions ens ocupem en els dos 

punts que segueixen. De tota manera, he d'advertir que tal 

com ha quedat la qüestió, s'ha passat d'implicar al defen

sor deis sense-data en una tesi més débil: més próxima a 

la que es reflexa en unes paraules que pronuncia Strawson 

en la radio i que Pennycuick recull en In Contact with the 
Physical World. Són aqüestes:

"... when the traditional route to the pro- 
blem of perception via the argument from illu
sion has been blocked, 1there is no reason to 
think that nothing in the least like the under 
lying traditional dichotomy can be salvaged in 
any form. It can be salvaged in the form, say, 
of a distinction between public objects of per 
ception on the one hand and private perceptual 
experiences on the other*M (pág^-24).

self to the existence of much more than I do 
strictly see, some of what I claim to exist is 
visible in principie but not seen by me on this 
occasion; and somethings, like the taste and the 
texture of the apple in our example are not af- 
fair of sight at all...

"This being so, I do not see how it can rea- 
sonably be denied that our ordinary judgements 
of perception go beyond the evidence on which 
they are based. Another way of expressing this 
fact would be to say that they are the conclu- 
sions of inductive ineferences. But if they are 
the conclusions of inductive infernces, it ought 
to be possible to formúlate the premisses. It 
ought to be possible to make statements which are 
tailored to our experiences, in the sense that 
they offer a qualitative description of what is 
sensibly presented on a given occasion, without 
carrying any further implication of any kind 
whatsoever. I admit that this is not an easy un- 
derstanding, but I have yet to come across any 
arguments which convinced me that it was not fea 
sible" (H.A.R.S.D., pág. 292-294).
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Díficilment hom podría negar la distinció entre 

l'objecte públic i 1'experiéncia privada. Els problemes 

radiquen en: 1) Si és ''més útil i convenient" un llenguat-

ge que parle de 1'experiencia sense-parlar de l'objecte 

públic del qual és (o pot ser ) ella una experiencia. 0 

bé, 2), si és que aqueixa experiencia pot teñir un objecte 

distint de l'objecte públic, parlar d'aqueix objecte exclu 

sivament; i, aleshores, és aquest objecte el que s 'anomena - 

sense-datum, no 1'experiene ia mateixa. Una vegada desbanca 

da aquesta segona possibilitat, anem a atendré a la que 

s'enucia en 1).
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Apéndix

Ja que hem citat a Christopher Maloney en aquest 

punt, i donat que aquest pretén salvar el realisme directe 

deis atacs de l'argument de la il.lusió, m'agradaria dir 

algunes coses respecte del seu article, que es poden con

cretar en una: la seua teoría, per tal de salvar el realis

d'aquest atac, sucumbeix d 'una altra manera al parany de 

l'argument de la il.lusió d 'una manera que em sembla irri 

tant. Es cert que la teoría de Maloney no admet la conclu- 

sió de l'argument, peró paga un alt preu a canvi: oferix

la mateixa solució ( o almenys bastant similar) que aquell 

rival d'Ayer del qual parlavem en el punt 1.1 d'aquest pa- 

per; gó és, manté que les coses materials són, peí qué fa 

a les seues qualitats, causalment dependents, si no de la 

percepció, de les condicions de percepció. I, mantenim no- 

saltres, aquesta posició és tan inconvenient i anti-sentit 

comú com la deis sense-data, si no més. Tal vegada Maloney 

no estiga d'acord amb la idea que la seua posició siga la 

que hem retratat ací rápidament; si és aquesta o no anem 

a veure-ho.

La idea general del seu article , tal com ja 

l'hem referida, és que la tesi realista, consistent en

(I) (As)  (Ax) (Af ) (si S percep que x és F, aleshores 

x és un individu mundá),
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ve sovint acompanyda per una segona tesi que ell considera 

més ingenua i que permet 1'atac de l'argument de la il.lu

sió. Aquesta é s :

( 2 )  (As)  (Ax)  ( A f )  (si S percep que x és F, alesho

res x és F ) .

Ja hem explicat més amunt on és l'error de Maloney respec 

te la consideració d'aquesta segona premissa. En general, 

déiem que es tractava d 'una confusió entre "Veure un X 

roig", que pot semblar blau, i "Veure que un X és roig". 

Sois es pot veure que un X és roig si aquest X és roig. 

Peró es pot veure roig qualsevol X, siga o no siga roig. 

Aquesta menra de presentar i concebre la qüestió el porta 

a afirmar:

"Although an individual may have some sensible 
property under some condition of observation, 
it need not have that property under all con
ditions of observation" (214).

Sembla, dones, que s'está afirmant ací que un 

mateix "X" pot ser roig davant d'unes condicions d'obser- 

vació i blau quan les condicions són unes altres,o, fins 

i tot , rodó i el.líptic. Ja hem parlat en diverses ocasi- 

ons qué comporta dir d 'un mateix objecte que té una propie 

tat o un altra amb dependencia de en quines condicions si

ga observat. Es cert que un cotxe blau pot semblar verd

(214) Loe. cit-, pag. 64.



306

sota un llum groe. Es més, qualsevol observador normal el 

veurá verd en aqüestes circumstáncies; peró pertany a la 

lógica deis objectes físics que no puguem dir que un cotxe 

és verd sota llum groga i blau en condicions normáis o 

'standard' (sota llum blanca, en un medi transparent, amb 

els ulls ñus o amb cristalls incolors, etc.). El cotxe és 

sempre blau, apareix verd sota llum groga. Diem que el co

lor del cotxe és le que s'ofereix en condicions 'standard' - 

d 'observació, no que és d 'un color difernt en cada ocasió 

(215). Si algú no sap de quin color és el cotxe i el veu 

verd sota un llum groe, podrá dir que és verd (falsament), 

peró també podrá dir que "segurament és blau, malgrat la 

seua aparenta", i que diga una cosa o l'altra dependrá del 

fet que se n'adone del llum groe i que tinga informació 

sobre la transformació que els colors sofreixen amb certs 

llums o no (evidentment, en aquest cas estará fent una in

ferencia). En certa manera, es pot dir que el color que té 

el cotxe en aqueix moment és verd; peró el sentit comú és 

partidari de dir que el cotxe és d 'un únic color en totes 

les ocasions i que, segons les circumstáncies, sembla d 'un 

color o d 'un altre. El cotxe és d 'un color únicament: Quan

(215) Es cert, pero, que de vegades admitim que certs ob
jectes són de diferents colors segons les ocsions 
(o que están: el cel está roig...), que no sempre té 
sentit parlar d 'un únic color com el color real de 
l'objecte. No obstant, aqüesta qüestió no fa ara al 
cas, ni lleva forga al que estem dient ací. Per com- 
provar-ho, vegeu el punt 2.3 d'aquest treball. De
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aquest presenta de dia i a una distancia curta, aquest és 

el color del cotxe, encara que, segurament, la major part 

del temps oferirá una aparenga difernt ais al tres observa- 

dors: ais qui el veuen de lluny, de nit, etc., etc.

Pero segons Maloney:

(a) b appears to be white in Ci, and b appears 
to be blue in Cj

implica

(b) b is white in Ci, and b is blue in Cj ,
peró no a la inversa. Dones bé, jo negue aquesta implica-

ció i sostinc que més bé es pot donar al revés, encara que

no sempre ni necessáriament. (També pot donar-se el cas 

que b semble blanca en Ci i siga realment blanca, etc., pe 

ró agó no vol dir que hi haja una implicació en el sentit 

en qué parla Maloney)(216). Al meu entendre , en canvi, si 

(a1) b sembla blanc en Ci, i b sembla blau en C j ; 
aleshores

(b ') b és blanc en Ci, i és blnac en Cj (si Ci indica

(sota llum blanca i Cj indica sota llum blava).

tota manera, aquell qui no es convenga que no fa al 
cas, que pense per un moment que la teoria de Maloney 
implica també que un mateix plat és rodó o el.líptic 
amb dependencia de les condicions d 1observació.Vegeu 
també a aquest respecte la curiosa historia de la cor 
bata que Sellars conta en les págs 155-156 de Ciencia, 
percepción y realidad.

(216)’Ci' significa condició i. P.e. Ci= sota llum blanca.
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Seguint la seua manera tan peculiar de presen

tar el problema, Maloney aconsella substituir la tesi (2) 

per aquesta altra:

( 2 ' )  (/\S) (Aoc) (Af ) (si S percep que Ci(x és F),

aleshore Ci(xés F).

I comenta:

"I presupose that conditions of observation 
modify the contents of acts of perceptual 
thought rather than the acts themselves. Condi 
tions of observation are literally parts of 
perceptual contents" (217).

Estic d'acord qine les condicions d ' observació 

modifinuen el contingut deis actes de percenció, si per 

ago s 'entén que l'objecte percebut apareix d'una manera 

o una altra segons quines siguen les condicions; pero d'a 

quí no es desprén que hágem de dir que l'objecte és F, o 

no ho és, amb dependencia de quines siguen aqueixes condi

cions. Haurem de dir que l'objecte semla F o no ho sembla 

amb dependencia d'aqueixes. Peró aixó no suposa cedir ni 

un pas en favor del defensor deis sense-data. Es cert que 

les condicions modifiquen el contingut de l'acte perceptiu, 

peró aqüestes no obliguen sempre a pensar que l'objecte 

és tal i com apareix (com podria desprendre's d'aquesta

'217) Pag. 67. Aquí al revés que en totes les altres cites, 
la negreta correspon al subratllat de 1'autor.
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afirmació de Maloney), sinó que de vegades no ho pensem 

en absolut, i altres vegades, si coneixem 1 1efecte concret 

d'aqueixes, podem inferir la propietat real de l'objecte.

Maloney afirma també que "CiA ' sois implica "A" 

si Ci indica unes condicions 'standrad' d'observació res

pecte de A. Estic d'acord que sois podem dir que la quali- 

tat real d 'un objecte és la que presenta si les condicions 

d'observació són les 'satandard'. Ara bé, encara que les 

condicions d'observació no siguen 'standrad', podem infe

rir que l'objecte és F, o G, o H. etc. La qual cosa indica 

que davant d'unes "Ci ' no 'standard' és més convenient 

afirmar que:

(As)  (Ax)  (Af ) ( s i  S p e rc e p  que C i ( x  sembla F),

aleshores Cj(x no és F).

On Cj són condicions 'standrsrd' d'observació. Hom podrá 

dir que de vegades no som conscients que les condicions 

d'observació no són standard i aleshores ens equivoquem. 

Respecte d'agó sois he de dir que és cert; peró no impli

ca que hágem de mantenir una teoria de sense-data (de cap 

tipus), i que també ho sofreix la teoria de Maloney, sem

pre que vulga passar de CiA a A. Si ell no pot passar de 

CiA a A, si no está segur que les condicions d'observació 

són 'standard', nosaltres no podem passar de "x semblaF" 

a 'x és F" si no estem segurs que les condicions d'obser

vació són 'standard'.
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Finalment, Maloney conclou:

"An appearance is the perceptual content, all 
of it, of a perception. Appearances are there 
fore facts that include conditions of observa 
tion among their elements. But they also con- 
tain mundane, not phenomenal, individuáis as 
the subject of sensible attributes. This is 
the forcé of (I): perception is direct cogni- 
tive contact with mundane individuáis as they 
occur in appearances. Although sensible quali- 
ties occur in appearances as the natural predi 
cates of mundane individuáis , there is no as- - 
surance that, outside appearances , mundane 
individulas have the qualities they do inside 
appearances. For there is no guarantee that 
the occurrent conditions are standard [T.-HAn 
appearance is modal fact containing conditions 
of observation as modal operators. Only appea
rances occur as perceptual contents, and, in 
this sense, we never see beyond the veil of 
appearance in perception. Non-modal facts of 
mundane individuáis are plainly real facts.
But so too are appearances, modal facts contai 
ning the mundane individuáis and conditions of 
observation" (218).

Cree que, del que diu Maloney ací podem conclou 

re que está referint-se a l'aparenga objectiva de les co

ses, és a dir, a alió que nosaltres anomenavem 'aspecte fí_ 

sic' per tal de diferenciar-la de l'aparenga subjectiva. 

Aíxí, podem dir que l'aparenga objectiva és aquella que 

és pública i que está sotmesa a les influencies deis fac- 

tors ambientáis. Un cotxe blanc sota llum groga presenta 

una aparenga groga que és pública i objectiva. L'aparenga

(218) Pag. 69.
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subjectiva comenga de la retina en dins i pot ser qualita- 

tivament molt diferent de l'objectiva, si els condicio- 

nants interns del subjecte que ejecuta la percepció són 

especiáis (si té algún tipus de desarreglament fisiológic 

o psicológic). Una vegada agó ha quedatclar, seguiré amb 

la meua argumentació.

Es aleshores el meu enforntament amb Maloney caQ - 

sat per una qüestió de matís? En certa manera sí, peró en 

altra no. Estic d'acord que "les aparences són fets que 

contenen les condicions d'observació entre els seus ele- 

ments". Ara b é , aqüestes condicions són tan "individus mun 

dans com els objectes, en el sentit, almenys que són suscep 

tibies de ser percebudes, o captades, a través de l'objec

te. Acó , an certa forma, em porta a que no compartesca la 

idea que no hi ha seguretat respecte que "fora de les apa

rences, els individus mundans tinguen les qualitats que te 

nen dintre de les aparences. En primer lloc, perqué no em 

sembla adequat dir que una cosa siga F en unes certes con

dicions d'observació i G en unes altres. I, en segon lloc, 

perqué agó sposaria que mai forem capagos de saber si les 

condicions d'observació són 'standard' o no, i aixó no és 

cert. Si les condicions són tan mundanes (front a fenomé- 

niques) com els objectes, són susceptibles de contrasta

d o  pública i de ser sotmeses a proves de verificació (si 

hi ha algún dubte). Pense que les condicions d'observació 

no oculten la vertadera naturalesa de l'objecte, sinó que
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es revelen en l'aparenga que 1 'objecte presenta (219).

Respecte a 1 ' afirmado que "una aparenga és un 

fet modal que conté les condicions d'observació com a ope 

radors modals", he de dir que en principi estic d'acord. 

Peró no ho estic si agó és una afir m a d o  universal que s'a 

plica a tots els caos, tant 'standard' com no 'standard'.

Per tot aixó, m'opose a la teoria de Maloney. I 

si es vol un operador modal per l'ocasió en qué no som se 

gurs que les condicions d'observació són 'standard', el 

llenguatge comú ja en disposa d 'u n : "sembla"; no cal recór

rer a "ser F en Ci" o "G en Cj", ja que agó té conseqüén- 

cies ontológiques desagradables.

(219) El que vull dir és que les condicions d'observació
es mostren en l'aspecte que l'objecte presenta. Cree 
que no es pot dir que percebem les condicions d'ob 
servació (diuen no percebem la llum, sinó els objec 
tes en la llum...), pero el que si que es cert és 
que en l'aspecte que els objectes presenten es reve 
len les condicions ambientáis. A més no es necessita 
per a agó que l'objecte siga conegut. Si estem tan- 
cats en una habitació fosca en un edifici d'una ciu- 
tat (que tinga enllumenat públic, de tal manera que 
per la nit no regne la més absoluta obscuritat),quan 
obriga la finestra no importará quin objecte mire 
que sabré de seguida si és de dia o de nit.

En el barri en que jo vise els fanals fan 
una llum groga molt lleja. Quan he portat algún con 
vidat a casa i s'ha fixat en els cotxe? que hi han 
aparcats en el carrer camí de casa, aquests li han 
oferit tal aspecte que automáticament a mirat cap 
a dalt, vers els fanals.
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3^2_Coneixement_directe

Ens ha quedat ja sois com a lícita la pretensió, 

tal vegada la primera, de considerar 1'afirmació de 1 1 expe 

riéncia immediata com a l'única justificada i convenient 

en les proposicions de percepció, a fi d 1 evitar els errors 

que de vegades es produeixen en els enunciats de percepció 

d ’objecte físic. Peró, automáticament, un munt de pregun

tes esdevenen acuciants. La primera, per comenga per algún 

lloc, és aquesta: no están presents els objectes físics 

en aqueixa experiencia? Com véiem només comengar aquest 

treball, Ayer i Price pensaven que els enunciats de percep 

ció que utilitzem quptidianament asseveren més del que es

tá contingut en 1'experiencia, vessen els límits d'aquesta 

i s'endinsen en el terreny de , podem dir de la conjectu- 

ra? Tal i com ells plantegen la qüestió sembla que prácti- 

cament és així. La nostra pretensió en aquest punt és la 

de mostrar que no ho és ni gens ni gaire; que el coneixe- 

ment que podem obtenir d 1 un objecte físic mitjangant la 

percepció és tan coneixement i tan instantani com el que 

més i que no mereix la pena postular els sense-data -o 

qualsevol entitat alternativa- ni com a entitat, ni com 

a un altre llenguatge. Que una petita oportunitat per a
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1'error no mereix la renuncia que suposa adoptar els sen

se-data; i que, a més a més, és aquesta possibilitat d'e- 

rrar la que permet els progressos en el coneixement del 

món i que un llenguatge siga informatiu.

Per tant, encara que dedicarem una bona part d'a 

quest apartat a provar que el coneixement deis objectes 

físics que ens dona la percepció no és inferencial, el que . 

veritablement ens interessa emfatitzar ací és que és aques 

ta percepció la que és normalment rellevant per al coneixe 

ment, la que és informativa. De tal manera que, encara que 

no aconseguírem provar que no és inferencial, tampoc agó 

seria una objecceió decissiva contra les nostres aspiraci 

ons. En definitiva, no és una qüestió de máxima importan

cia per ais nostres propósits que les proposicions en ter 

mes de sense-data siguen conegudes directament (en els dos 

significats que a agó se li dóna i que després explicita- 

ré) i les d 1objecte físic no ho siguen, sinó de veure quin 

llenguatge és més convenient des d 1 un punt de vista episte 

mológic. En resum, veure si té algún sentit plantejar-se 

aquesta problemática en termes de fonamentació del conei

xement, o si és més adequat primar la funeionalitat del 

coneixement i la contrastabi 1 itat intersubjectiva. Peró 

ciar, sense descuidar els altres aspectes ja esmentats.

Cada cosa al seu moment.
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Pero, tornem a la manera fonamentalista de conce 

bre el problema. Segons aquesta, 1'error té cabuda quan, 

superades les meres dades que en 1'experiencia se'ns donen 

d ' una manera, podríem dir, 'passiva1', ens comprometem amb 

totes aqueixes coses que dir que veiem, p.e., una poma,su 

posen, i que Ayer enumerava en la cita que reproduiem en 

la nota de les pagines 301-302. Si déiem en el primer capí^ 

tol que la pretensió de 1 ' argument de la il.lusió era tri

ple (i en conseqüéncia la de lateoria deis sense-data), i 

si en el punt 3.1 hem provat -segons cree- que la primera 

d'aquestes pretensions era irrealitzable, caldrá que con- 

centrem l ’esforg a analitzar si les altres dues són via

bles o, si de cas, té alguna utilitat el mantenir-les; ja 

que encara d'elles pot obtenir bona dosi de forga algún 

tipus de teoria deis sense-data, ortodoxa o heterodoxa.

Hom pot obtenir d'aquí la raó de ser d'alguna d'aquelles 

teories que primen un tipus d'afirmació no compromesa amb 

el món físic, sobre aquelles que tenen com a objectiu ofe- 

rir compromisos onto-epistemologics sobre aquest.

Aqüestes dues pretensions eren:l) fer patent la 

distinció entre una percepció immediata (experiencia sen

sorial, "adonació", etc. ) i una percepció mediata que rep 

la seua evidencia i confirmació de la primera (d'un munt 

de les primeres), i agó amb la clara finalitat que ajude 

a acomplir l'altre propósit, 2), evitar 1 1 escepticisme
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evitant qualsevol possible font d 1error. Aqüestes dues es 

tan tan íntimament conectades que és difícil anal itzar-1es 

per separat; i ambdues tenen llur continuació en el doble 

sentit amb el que els teórics deis sense-data utilitzen 

1'expressió "coneixement directe" i la seua associada "per 

cepció directa". Aquests dos tipus de definició es fan:

1) en termes d'infréncia, 2) en termes de corregibilitat; 

o, millor, en termes de la negació d'aquestes. Quan diem 

que quelcom és percebut directament, estem dient, segons 

el partidari deis sense-data, que ho coneixem sense infe

rencia i de manera incorregible. Per tant, en la mesura 

que ens siga possible separar-ho, atendrem ara preferent- 

ment al primer senti de "coneixement directe" i deixarem 

l'altre per al punt següent. Advertim, dones, al lector que 

no perda la perspectiva que ambdues són cares d 'una matei- 

xa moneda.
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3j.2J_31_L_|_argumen t_de_l a_ j L m m e  d _t esa

Tal com ha quedat el terreny en el punt 3.1, 

sembla que la manera en que concep el problema el teóric 

deis sense-data siga aquesta: L 1 experiencia immediata no 

ens relaciona directament amb l'objecte físic; l'assevera 

ció d 'aquest comporta una serie d 'imp1 icacions de les quals 

1'experiencia sensorial no ofereix testimoni. Per varies 

raons. Per exemple, fer una afirmació del tipus "Veig un 

cotxe" ens compromet amb totes aquelles afirmacions que 

Ayer enumerava i que, deia, no están donades en 1'experién 

cia. Assumim que el cotxe será fet amb un cert material, 

que té un cert origen, unes prooietats causals, que té més 

cares que la o les que veig; i, a més a més, em compromet 

amb coses que no són en absolut visibles, que res no tenen 

a veure amb la visió, com que téuna certa textura, etc.

Si a més faig una afirmació del tipus "Veig un cotxe roig" 

estic dient que aquest és el color real del cotxe i, per 

tant, que les condició d ' observado són 'standard' .

Una primera reacció que ens pot acudir davant 

d'aquestes acusacions és la de retallar les nostres pre

tensions de coneixement. Podem dir que realment no veiem
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el cotxe sencer, que en veiem sois una part, pero que, no 

obstant, alió que veiem és realment part del cotxe i part 

material. Evidentment, a g ó no soluciona ni ta n sois la pe- 

tita part del problema que podria semblar que soluciona 

(la de les cares no vistes). La qüestió que es debat aquí 

no és una qüestió de parts o de tot, encara que aquesta 

puga ser una part important del problema. S 'ha de teñir 

ben present on es posa l'émfasi en aqüestes objeccions.

La qüestió de la part o el tot no recull l'esperit de la 

disputa, i provaré per qué. Si fora una materia d'aquest 

tipus la que está plantejant-se quan es pregunta per 1 1ob 

jecte de percepció directa, s'estaria fent una pregunta 

de caire ontológic (220), quan en realitat érs de caire 

epistemológic. Imaginem la següent situació. Tres indivi- 

dus, A,B i C, veuen un mateix objecte, un cotxe roig. A 

és cec al color. B el veu sota llum groga, i C el veu allu 

nyat i en la boira, de tal manera que a penes si pot iden- 

tificar-lo . En un sentit, podem dir que els tres veuen 

un cotxe roig. Pero en un altre no. A i B no veuen que el

(220) He d 'insistir en que no dic que aquesta part no comp 
te. La qüestió de la percepció és una "mélange" de 
compromisos ontológics i epistemo1ógics de difícil 
desimbricació. Ambdues han de tenir-se en considera 
ció a l'hora d 'estudiar-la i, tal vegada, la gran 
problemática que l'estudi de la percepció ha motivat 
i del posar-se d'acord vinga donat per oblidar-se, 
massa sovint d'algun d'aquests aspectes del proble
ma. Quasi m'atreviria a dir que aquest és el gran 
problema de la percepció.
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cotxe siga roig, almenys no directament, poden inferir que 

ho és a partir de 1 1 aspeóte que ofereix i si coneixen com 

se'ls apareixen certes coses en unes determinades condici- 

ons, segons el cas de A o B. C apenes si veu un embalum. 

Des de fora podem dir que els tre veuen un cotxe roig, per 

qué és un cotxe el que hi ha i aquest és roig; peró difí- 

cilment podem dir que veuen que el cotxe és roig i que C 

veu que és un cotxe (almenys en un sentit obvi). Així, si 

pensem que per percebre un X cal únicament que aquest exis 

tesca i que cause el que S crega percebre alguna cosa; co- 

néixer X per la percepció necessita a més que el que S 

creu percebre i el que veritablemnet percep siguen una i 

la mateixa cosa. De manera que la pregunta "Qué percep di- 

rectament S? no és del tot equivalent a "Quin és l'objecte 

que coneix S directament en la percepció?". El que vull 

dir és que tal vegada el sentit rellevant de la pregunta 

(la vertadera pregunta del partidari deis sense-data al 

preguntar) "Qué percep directamenr S?" no siga el demanar 

per l'objecte que percep directament S (que és el mateix 

en un i altre cas), sinó el de preguntar per "qué és el 

que coneix S de l'objecte a trevés d'aqueixa percepció?" 

Hom pot pensar que no és aquesta la traducció vertadera 

de la pregunta en debat, perqué aquesta s'oblida deis ca

sos d 'al .lucinació. És pot dir, "en aqüestes no hi ha res 

a conéixer de l'objecte, perqué no hi ha tal objecte". Pe 

ró si no hi ha tal objecte, tampoc hi ha un objecte a co-
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néixer. Hom pot respondre : "Sí, un objecte d'un tipus espe

cial, un sense-datum". Ara jo pregunte, aquest objecte com 

es defineix?¿E1 que pretén el teóric deis sense-data és 

introduir un nou llenguatge postulant-los (els sense-data) 

o no? Si els sense-data són un fruit aconseguit a base de 

sostenir 1'afirmació que quan no hi ha res extern a mi se- 

guesc percebent, perqué hi ha encara alguna cosa que perce 

bre, alguna cosa no externa; ¿per qué utilitzar el llenguat. 

ge de les qualitats que és un llenguatge tan externo-direc- 

cional per al sentit comú com el llenguatge deis objectes 

físics? Si es diu que encara hi ha alguna cosa a percebre, 

per qué no dir que el que percebem en tais casos és un ob

jecte imaginari? Així, la pregunta del defensor deis sense 

data no ha de ser, en tot cas, "quin és l'objecte de la 

percepció directa (l'objecte-qualitats o l'objecte-objec- 

te)?", sinó "qué és previ en el coneixement que dóna la 

percepció, l'objecte o les qual i tats? ' ¿ A  qué apliquem pri 

mer el concepte?" Per tant, el que preguntem és "¿Qué és 

el que coneixem més directament en qualsevol cas de percep 

ció o pseudo-percepció, el concepte d'objecte o el concep

te de qualitat (que li és aplicable?". Quin concepte se'ns 

acut abans, el de tomaca o el de "quelcom roig i rodó?" 

Perqué, si aquesta no és vertaderament la pregunta, haurem 

de convindre que aquesta hauria de ser: "Quin és l'objecte

que primerament coneixem en la percepció, el real o 1'ima

ginari?". Si acceptem finalment que la pregunta és "Quin
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objecte percebem directament?", haurem d'estar d'acord amb 

Frank Jackson en que

"...the inference test has the unacceptable 
consequence that one and the same thing ¡7-*l 
both is and is not an immediate object of per 
ception" (230).

Perqué la pregunta per l'objecte de percepció va dirigida 

cap a fora en el sentit que qui la contesta és l'objecte 

que hi ha. Mentre que la pregunta per qué és alio que hom 

coneix directament en la percepció va dirigida cap a dins, 

cap al subjecte. Qué és alió que S percep al mirar una to- 

maca? Una toamac, sápiga que és una tomaca o no. Qué és 

alió que coneix? Pot coneixer que és una tomaca si hi ha 

una tomaca, pot creure que percep una tomaca si no hi ha 

una tomaca. Si hi ha un troq de cera, encara podem dir que 

coneix un existent físic, sois que l'identifica malament.

I si no hi ha res? Haurem de dir que sap "que creu veure 

un tomaca? Pot ser una creenga l'objecte de coneixement? 

Aqüestes són les paradoxes que seguit seguit es troba qui 

defensa que en tots els casos d 'experiéncia tipus-percep 

tiva (i.e., perceptiva o pseud-perceptiva) hi ha alguna 

cosa coneguda. ¿No será millor dir que en els casos d'al- 

lucinació no coneixem res i que és el creure que coneixem 

alguna cosa alió en que consisteix 1'error? la percepció

(220) Perception. A Representative Theory, pág. 10.
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és coneixement, pero quan és auténtica percepció (i no al- 

lucinar) i quan és percepció verídica (quan no és il.luso- 

ria també és constitueix en coneixement de lés qualitats 

de l'objecte), pero per al teóric deis sense-data el que 

la percepció siga coneixement suposa que és suficient que 

creguem percebre (encara que no percebem realment) per tal 

que hi haja alguna cosa percebuda, i coneguda, que és la 

mateixa en els casos il.lusóris, a l .lucinatóris i reais. 

Perqué hi haja sempre coneixement, sacrifica l'auténtic 

objecte de coneixement.

En resum, el teóric deis sense-data planteja una 

pregunta epistemológica sota 1'aparenga de ser ontológica 

(utilitzant una confusió entre percepció i coneixement per 

ceptiu -o creenga perceptiva), i una vegada aquesta pregun 

ta ha pres la forga del seu caire epistemológic, la recon- 

verteix en una pregunta ontológica, fent de la cláusula 

propos icional que seguirá a "veig que..." (per exemple,

"és roig", en "veig que el cotxe és roig), no l'objecte 

directe (l'acusatiu) de la proposició de percepció, sinó 

l'objecte de la percepció directa. I com que, a més, no 

sempre aquest és conegut, perqué la creenga pot ser falsa 

-puc jutjar que el cotxe és realment tal i com sembla ser, 

sense adonar-me de la llum groga que l'il.lumina- hauré 

de parlar de la mera creenga, o, ni tan sois de la creen

ga, perqué puc no creure que és com apareix, sinó de 1 ' a-
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parenga que presenta abans de comprómetre'm amb la idea 

que aquesta corresponga o no a la realitat. Per tant, un 

altre cop la resposta del teóric deis sense-data a aques

ta pregunta é s : "1'aparenga". A més utilitza la forga que

en algunes ocasions aquesta constitueix la creenga del per 

ceptor sobre el que hi ha en realitat, ja que, si no, no 

podria haver-hi engany. La seua resposta és sempre:"1'apa

renga" , creguda o no com a corresponent amb la realitat. 

Pero 1 'aparenga és generalemnt quelcom públic, quelcom que 

és fotografiable; així que necessita a més a més (i per 

tant comet una nova fal.lacia) despullar-la deis atributs 

que la caracteritzen com a entitat pública per tal que 

servesca ais seus propósits. (L'aparenga -entesa com a apa 

renga objectiva- és tan externa com l'objecte físic). Així 

finalment, la pregunta "Qué és alió que coneixem directa

ment en la percepció?" es converteix erróniament en "Quin 

és l'objecte que percebem directament?" I la resposta é s : 

"una aprenga", aquesta vegada despullada deis seus atri

buts físics i reificada com a una entitat purment "fenomé

nica", és a dir, carent de tots aquests atributs. Per tant 

es fa una múltiple abstracció de la realitat, que ve a con 

sistir en part en:

1) Es diferencia, per una banda entre l'objecte 

de percepció i el (supost) coneixement que 

hom té de l'objecte en la percepció.

2) Pero es fa coneixement no sois d'alló que hom
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realment coneix, ni tampoc d'alló que hom 

creu (sense coneixer-ho), millor dit, es nega 

que agó siga un objecte de coneixement, i es 

fa coneixement sois de quina és l'aparenga 

que la cosa presenta. Agó és , perqué de vega 

des les coses són d'altra manera a com apare_i 

xen en una percepció particular, caldrá que 

hom es quede només amb 1 1aparenga .

3) És a dir, coneixem només el que sembla, no 

el que é s .

4) Es fa d'aquest semblar un ser

5) Es despulla a aquest nou ser de tots els atri 

buts heretats de l'objecte físic del qual ell 

és (normalment) una aparenga.

I déiem que aquests darrers passos constitueixen una nova 

fal.lacia perqué, encara que admitírem que les aparenges 

constitueixen les premisses sobre les quals inferim les 

qualitats reais de l'objecte, aqüestes són la majoria de 

les vegades publiques i no privades, físiques i no fenomé- 

niques. Quan inferesc que el cotxe és roig o que aquelll 

embalum que veig és un cotxe, a partir de l'aspecte que 

presenta, aquest és públic, no privat (221).

(221) Pot ser que l'aparenga d 'un cotxe blanc sota llum
groga siga la mateixa que la d 'un cotxe groe (real
ment groe), peró és una aparenga pública. En canvi, 
el teóric deis sense-data necessita que aqüestes si
guen privades. Com es passa de parlar només d 'aparen
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Pero encara hi ha una manera de seguir endavant. 

Tornem a aquella primera pregunta que plantejavem ("Tenim 

coneixement de l'objecte físic en 1'experiéncia immedia

ta?") i reformulem-la segons el que hem dit. "Sabem en 1'ex 

periéncia immediata que alió que percebem és un objecte i 

quin?" Sabem que experimentem sensorialment realment i que 

no al.lucinem?" (per no fer-ho massa engorridor consintam

ces a considerar-les privades? Segons Quinton:

"This mistake arises from the failure to recognise 
that there are at least three different ways in 
which the verb 'appear' is used. In the sense in 
which they are present in every perceptual sitúa— 
tion appearances are not private objects and in 
the sense in which they are private objects they 
are not present in every perceptual situation"
(The Nature of Things, pág. 180).

Aquests tres usos de "semblar" i els seus sinónims 
són elsque podríem anomenar: 1) 'epistémic' , 2) 'com-
paratiu' i 3) 'fenoménic'. (Veja's també Chisholm,
Perceiving, Cap. IV i Quinton, "The Problem of Per- 
ception" en Swartz (ed.), loe. cit, págs. 504-505).
L 'ús epistémic és aquell en el qual hom fa una afir 
mació amb precaucions, de manera temptativa, sobre 
la base d'una experiencia perceptiva. Estic dient 
sóc inclinat a creure que... Per exemple, quan dic 
d 'un objecte, que apareix en condicions d'observació 
ben adverses, que "sembla un bou", estic fent aquest 
ús de "semblar". 0, amb paraules de Quinton, "when 
we say, in front of a house whose bell has not been 
answered and whose courtains are drawn on the middle 
of the day 'they appear to be away' (or 'they sem 
to be away' or 'it looks as if they were away')" 
(Ibid). Estic fent un ús epistemológic. L 'ús compara 
tiu (que Quinton anomena "perceptually minimal") és 
aquell en el qual compare la manera en qué un objec
te apareix amb la manera en qué és un §ltre objecte. 
Així, quan dic del cotxe que sembla groe, estic com- 
parant l'aspecte que ofereix amb els cotxes que són 
realment groes. Davant d'aquest cotxe, puc dir per 
exemple, "Malgrat que ara sembla groe, em sembla que
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de moment que al teóric deis sense-data li siga perinés par 

lar de l'aparenga com a evidencia, encara que aquesta apa

renga siga púrament fenoménica). La resposta del nostre ri

val és sempre 'no'. Pero els arguments, el que vol dir en 

dir que no, són diferents (tant fenomenalistes com teórics 

causals parlen alguna vegada d 'inferene ia ), i convindrá que 

anem poc a poc per tal de desentranyar bona part del que 

el dir que no pot implicar. Intentem veure quins són els 

supósits que jauen sota aquest 'no'. Podem fer-ho esgarra- 

pant els diferents nivells de profunditat en qué aquests 

es sitúen. Podríem dir que 1'escala de supostos (almenys 

en algún cas, després, si escau, en veurem d'altres) és de 

més a menys profunditat -els darrers supostos donen suport 

ais primers- la següent:

1) En 1'experiénci a sensorial (immediata) som 

conscients únicament deis sense-data, de les 

aparences, o comsevulla, pero no mai de l'ob

jecte físic.

2) Si la proposició d'objecte físic pot ser falsa 

és perqué ha afirmat més del que era donat en

aquest cotxe és blanc1'; on el primer ús de 'semblar' 
és comparatiu i el segon epistémic. El tercer ús de 
semblar és el fenoménic. És en aquest sentit en 1'ú- 
nic en el qual estic parlant de la meua experiéncia 
privada. Aquest ús es dóna quan diem, per exemple, 
d 'un plat vist des d 'un angle, "Em sembla el.líptic" 
sense voler dir que ho és realment o que cree que ho 
siga.Entenem agí que estem explicant com veiem la co 
no com creiem que és la cosa. I Quinton conclou:
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en 1 1 experiencia, per tant, en 1 'experiencia 

no era donat l'objecte físic.

3) Si una proposició pot ser falsa és perqué és 

fruit d'una inferencia sobre premisses més ba 

siques que ella, de les quals ella és una con 

clus i ó .

4) La darrera premissa ha d 'autojustificar-se 

ella mateixa; per tant, ha de ser certa, incor ' 

regible i no inferida.

En aquesta manera de concebre el problema és patent la pet 

ja de la concepció fonamentalista del coneixement i de la 

definició del coneixement com a creenga vertadera justifi

cada. Si la percepció és un tipus de coneixement ha de ser 

justificada en alguna evidencia. ¿No pot en alguns casos 

la creenga en 1 1 existencia de l'objecte ser justificada per 

la percepció de l'objecte? Es a dir, no pot ser la percep

ció de l'objecte auto-evident? Hi ha exemples del tipus de 

Gettier (222) que semblen mostrar que no. Gilbert Harman ,

"...it is quite false that in every perceptual si. 
tuation there is something that appears in the phe 
nomenological sense, something that presents a reí 
fiable appearance that we are aware of it" (The 
Nature of Things, pág. 182).

(222) GETTIER, E., "Is Justified True Belief Knowledge", 
Analysis, vol. 23 (1963),págs.121-123.-Reimprés en 
Steven Davis (ed.), Causal Theories of Mind, págs. 
135-137.
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que és partidari d'aquesta manera inferencial d 'interpretar 

la percepció de l'objecte, ofereix el següent exemple en 

Thought (223):

"A man looks and comes to believe that there 
is a candle directly before him. There is a can 
dle there; but a mirror intervenes to show the 
reflection of a candle actually off to one si — 
de. The m a n 1s belief is justified and true; but 
he does not know. If his belief is the result 
of inference, his failure to know is easely to 
understand. Since inference attempts to find 
the best total explanatory account, he infers 
an explanation of the way things look. He in— 
fers it looks to him as if there were a candle 
before him because there is a candle there and 
because of the normal connection between the 
way things look the way things look and the way 
things are. Since that explanation is essential 
to this conclusión but is false, he does not 
come to know that there is a candle before him 
even though his belief is justified and true" 
(224)

Aquí es presenten diversos problemes, pero a no- 

sal tres sois ens preocupará per ara si efectivament en la 

percepció es fan aquest tipus d 1inferéncies des de 1'expe

riencia d'una aparenga vers 1'existencia d 1 un objecte fí

sic. Em propose mostrar que la forma d ' argument que hem'.'fe 

produit abans i que acaba en afirmacions com la que fa Har

(223) Podem recordar també 1 ' exemple del rellotge que Gri- 
ce esmentava; veja's página 248 d'aquesta tesi.

(224) Pág. 174. Aquesta manera de concebre 1.a percepció 
reflexaria l'acceptació del supósit 3). A aquest res 
pecte Quinton diu en "The Problem of Perception":

"Even if statements about objects were never cer—
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man no ofereix, en absolut, una bona rao per afirmar que 

la percepció de l'objecte físic és fruit d'una inferencia. 

El problema de la definició del coneixement com a creenga 

vertadera justificada ve donat peí fet que la lógica arros 

sega sois les condicions de veritat no el coneixement (225) 

i que els passos de proposicions d'aparnga a les proposi- 

cions d'objecte físic no hi ha una necessitat lógica (car 

no és un pas deductiu). Pero després atendré aqüestes qiies 

ti ons.

Ara m 'agradadria introduir una serie de pregun

tes sobre el que estem debatent. Si hi ha un procés inferen 

cial, ¿és cert que aquest s 'haurá de produir sempre unidi- 

reccionalment des d'alló (suposadament) més simple a alió 

(suposadament) més complicat? Es cert que si alguna cosa 

és inferida no és part de 1 ' experiéncia?¿Es cert que tota 

proposició que pot ser falsa és fruit d'una inferencia? 

Quines són aleshores les coses que estem autoritzats a afir

certain fchis would net prove them to be derived 
from statements about experience, if being less 
than certain were not identified with being proba 
ble and if it were not held that nothing can be 
probable unless some else is certain.

"The crucial error in these interconnected 
doctrines is the supposition that certainty and 
probability are exhaustive as well as mutually ex 
clusive. Any assertion made with full confidence 
may be called certain but only one kind of asser
tion made with less than full confidence is called 
probable" ("The Problem of Perception", pág. 514).

(225) Almenys aixó és el que defensem Francesc Garcia Taran- 
cón i jo en "Enunciats de Coneixement i lógica inten- 
sional", en premsa.
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mar com a evidencies per elles mateixes, que no ademeten 

una evidencia més basica per sota? Quines no?, quan toquem 

fons? Es aquesta una qüestió empírica o estipulativa? Quin 

és el tipus d'expressió que he d'utilitzar per referir-nos 

a aqüestes experiéncies básiques? Estem autoritzats en al

guna ocasió a passar de 1 1 experiéncia sensorial a 1 1 afirma 

ció de 1 1 existencia de l'objecte? ¿És aquesta inferencia 

realment un procés discursiuo, més bé, s 1 ha d'entendre ana 

líticament com que afirmar l'existéncia d 1 un objecte deter 

minat suposa afirmar tota una serie de proposicions sobre 

experiéncies privades o sobre la historia i la naturalesa 

de l'objecte? I una darrera pregunta: Podrem contestar a

totes aqüestes preguntes? No ho sé. Pero pense que, encara 

que en aquest paper no es contesten totes, haurem avngat 

una bona part del camí quan en contestem algunes; per ésser 

aqüestes íntimament conectades, que en contestem algunes 

donará 11 um per trobar la resposta a les altres. Intenta-<r 

rem, dones, donar algunes respostes. I per a aixó hem d 'a- 

nar també de menys a més en el seguiment deis punts que su 

portaven el 'no' a dir que en 1'experiencia sensorial se'ns 

done l'objecte físic; haurem d'anar de 1) a 4), en la mesu

ra que ens siga possible, i també demostrar en aquesta me

sura que, si no tots, la major part d'aquests supósits o 

són falsos o irrellevants per al que ací es discuteix.

També, segons quin siga el nivell de profunditat
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en qué ens situem, el model d 1inferencia pot ser-ne un o 

un altre. Considerem ara aquest model -que podem situar 

en el primers nivells- que ens ofereix Pitcher:

"(i) There is a surface of such-and-such a shape, 
coloured in such-and-such a way, and located 
in such-and-such direction and distant from 
m e .

(ii) There is aphysical object of certain shape 
and having certain colors in that place (i. 
e. the place mentioned in (i))

(iii) There is a living being of a certain kind 
in that place.

(iv) There is a male human standing in that place, 
(v) My brother is standing in that place" (226).

Quan es diu que percebre un X suposa fer algún 

o tots aquest passos inferencials, ¿está fent-se una afir

mació empírica susceptible d 'experimentaci ó? Anem a enten-

dre-ho així en primer lloc. ¿És cert que en tota ocasió per 
ceptiva s 1 han d'acomplir els passos (i)-(iv) per poder per

cebre -o creure- (v)? ¿Per poder veure un escurgó he de ser 

conscient d'una extensió de color, d 'un animal, d 1 un reptil, 

d'una serp, per veure finalment que es tracta d 'un escurgó? 

He de ser, almenys, conscient de l'aparenga que hem presenta? 

Un aprimera argumentado en contra d'aquest tipus d 'inferen 

cia podria ser la següent -en paraules de Quinton:

"tfe make conscious inferences only in situa-

■226) A Theory of Perception, pág. 100.
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tions that are unfamiliar or complex. Conscious 
and delibérate thinking is both exhausting and 
infrequent, a least resort to be appealed to 
when all habitual capacities have failed"(227).

Ara bé, el que no siguem conscients de fer una 

inferencia no sembla ser una raó per dir que no la fem 

(228). Fins i tot el sentit comú está disposat a admetre 

inferéncies inconscients. Si ú viu en una zona on abunden 

les serps i coneix perfectament les seues picades, pot jut 

jar immediatament que alio que percep és una mossegada de 

serp, sense ser conscient del pas inferencial peí que passa 

de veure dos foradets en la pell d'algú a concloure quina 

ha estat la seua causa. Per tant, sembla que no és raó su- 

ficient per negar l'existéncia d'una inferencia el no ser 

conscient d'haver-la feta.

Pero si la "consciencia" no sembla ser una condi- 

ció necessária per una inferencia, algunes altres cose sí 

que ho hauran de ser. Quines són aqüestes? Dan D. Crawford 

n'ofereix dues, que pren de Quinton:

"If ordinary perceptual judgments are the result

(227) The Nature of Things, pág. 189.
(228) Com afirma Helmholtz:

"You infer but you are not conscious of inferring 
because you do it so quickly and without effort"
(citat per Price, Perception, pág. 67).
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of inference, then the folloving conditions 
must be met: 1) whether plays the role of pre
míese in the inference must be a state which 
occurs prior to the perceptual Judgment; 2) the 
subject must be in some way aware of this state 
I afig Crawford "We may note immediately that 
the second condition assumes that whatever func 
tions as a premisse must be an ítem of experien 
ce, and not a physiological eye or the brain" 
(229 ) .

Així, dones, si fóra el cas que aquest procés de 

percepció de l'objecte a partir de les meres dades deis sen 

tits fós merament fisiológic, de tal manera que no poguerem 

dir que en som conscients, que tenim experiencia perceptiva 

d'algún tipus en la qual aquest no ha entrat a formar part 

d'alguna manera d'ella, no hauríem de parlar en absolut 

d 'un aspecte no inferencial com a constiuent del fonament 

de la percepció. ara intentarem avaluar si en tots els ca

sos de percepció es donen les condicions 1) i 2). En pri

mer lloc, cree que no es pot contestar a la pregunta 'Som 

conscients deis passos (i)-(iv), o d'algun d'ells, o són 

aquests previs a (v)?" en termes generáis, més bé de pen

dra de cada cas segons les condicions de percepció. Agó, 

evidentment, suposa ja la negació que sempre es donen 

aqüestes dues condicions en la percepció deis objectes fí- 

sics i, per tant, negue que aquesta siga sempre una inferen

(229) CRAWFORD , D . D . , ''Are There Mental Inferences in Direct 
Perception1', American Philosophical Quarterly, vol.19 
(1982), Pág. 83-91; pág. 84.
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cia a partir d 'experiéncies sensorials més básiques. Cree 

que un factor fonamental en la percepció és l'atenció. Ñor 

malment no podem dir que veiem realment alió que está fora 

del nostre camp d 1atenció, aquesta es dirigeix vers uns in 

teressos i no a uns altres; atenció i concientització són 

paraules ben conectades, i, en conseqüéncia, pense que en 

general l'atenció que prestem ais objectes no ens deixa 

percebre 1'experiencia sensorial que tenim d'ells, o la 

seua aparenga o comsevulla (per altra banda, 1'experiencia 

es té, no es percep) (230). Encara que d 1alguna manera el 

que es diu en 4 v ) poguera pressuposar el que es diu en (iv) 

o en (iii), agó no implica que jo haja d 'adoptar en una per 

cepció totes les creences (i)-(iv), o aqüestes abans que

(v). Estic d'acord amb Pitcher en l'opinió que:

"Given the fantastic complexity of the human 
brain, there is no a priori reason why a per- 
when his eyes are stimulated by light rays re— 
flected from his brother, should not causally 
receive all the beliefs (i)-(v) simultaneously. 
And if this should happen, there would seem to 
be no basis for the claim that any of them are 
inferred from any of the others" (231).

Pero jo encara aniria més lluny. En primer lloc, 

rarament som conscients de quelcom com (i); pero de totes

(230) Julián Hochberg comenta a aquest respecte: "The sen-
sations seem to become completely unobservable and 
totally submerged in the overall organization of the 
perceived object" (Perception, pag. 58; citat per Craw 
f ord) .

(231) Pitcher, op.cit, pág. 101.
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maneres, no és aquest el tipus d 'objecte que postula el de 

fensor deis sense-data. Si aquest darrer ha de ser alió que 

ell propugna, no podem dir que la taca de color está aquí 

fora, en tal lloc. 0, com sosté Hirst, i portant al máxim 

la consideració de la mateixa immediatesa que el teóric 

del coneixement directe de 1 1 experieéncia sensorial propug 

na, "... aunque parezca que hay concientización de algo 
existente de color rojo, no podemos estar seguros de ello, - 
pues la experiencia, en realidad puede ser"adverbial", como 
por cierto lo afirman algunos respecto de la percepción sen 
sorial" (232).

Generalment no som conscients de quina és 1'ex

periencia sensorial de l'objecte. Es normalment l'aplicació 

del concepte d'objecte la que primerament s'escau. Veure 

com apareixen els objectes en determinades posicions, etc., 

és quelcom que s 'ha d 1aprendre (en molts respectes), domi

nar la perspectiva, coneixer com es veuen els objectes en 

perspectiva, no és quelcom tan senzill i evident. Per supo 

sat que hom al.legará que aquesta dificultat no está en veu 

re els objectes en perspectiva, sinó per exemple, en dibui- 

xar-los, en traslladar-los en un pía. El passar de dibuixar 

un got com A, a dibuixar-ne un com B (veure figura 4), és 

un procés que necessita aprenentatge. Pero el que és curios

(232) Hirst, "La diferencia entre percibir por los sentid 
dos y observar", págs. 54-55.
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A B@
-figura 4-

és que aquesta dificultat no está sois en la plasmació de 

la el.lipse vista, sinó en ser conscient que el veu el.líp 

ticament fins que no intenta dibuixar-lo (per tant, en veu 

re 1 1 el . 1ípticament). Les coses es veuen diferents segons 

les cultures, pero en qualsevol interpretació de l'aparen

ga de l'objecte, el concepte d'objecte és previ. Es previ 

el got a l'aparenga el.líptica, aquesta darrera és un des- 

cobriment per part del xiquet que aprén a dibuixar. Hi ha 

gent que no consegueix veure el.líptic un plat rodó i molt 

menys un ’sixpence" -que tant els agrada ais filósofs de 

la percepció- quan el veuen des d 'un angle bastant inclinat 

respecte de la seua perpendicular, per molt que coneguen 

el concepte "el.lipse" (i, fins i tot, sabent que 1'han de 

dibuixar com una el.lipse). Moltes vegades veiem els objec 

tes sense que poguem definir a penes algunes de les seues 

qualitats. Veure les aparences suposa moltes vegades un es 

forg considerable d'atenció. Atendré les experiéncies per 

compte deis objectes suposaria una remodelació en la nos- 

tra manera d 'encarar-nos al món. Com afirma Quinton:
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"... ve do not, in general, know that the cur- 
rent state of our sense-fields is, though we 
can find out by making an appropriate shift of 
attention and we can infer it afterwards, which 
some confidence, from that we can know of our 
physical surroundings at the time and our pla
ce at them. I should maintain that in fact we 
much more often know what is physically present 
than what we know what is phenomenologically 
present" (233 ) .

Aixií que, normalment no som conscients de la 

nostra experiencia fenoménica, no estem capacitats per des 

criure-la. Pense's que en la seqüéncia (i)-(iv), sois la 

primera i amb certes matisacions comptaria com a evidencia 

fenoménica -les altres ja són proposicions d'objecte físic- 

i és sobre aquesta únicament sobre la que hauríem de fona- 

mentar el coneixement o la creenga en (v). (Quan dic única 

ment sobre aquesta, no em referesc a ella com a particular 

sinó com a classe, el que vull dir és que ens hauríem de 

basar únicament en experiéncies del tipus (i)). Pero ja en 

(ii) n'hi ha un salt categorial que 1 'única experiéncia fe 

noménica (i), tal com queda definida per la teoria deis sen 

se-data (234), tan plena de dubtes i de recels davant d 'a-

(233) The Nature of Things (TNT), pag. 184.
(234) Perqué, com afirma Crawford: "We note, first, that 

at the level of sense experience one does not repre 
sent things as being outside of one's body in physi
cal space. What is sensed does not include what Gus- 
tav Bergman calis "the idea of external existence". 
Further, it seems reasonable to take ‘the absence of 
externality as a sign that the subject has not begun 
to conceptualize a world. We therefore propose that 
we should speak of a subject's conceptual activity
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116 que no siga absolutament cert, no autoritza . De tal 

manera que podem dir, altra vegada amb Quinton, que:

"...we are perhaps, usually vaguely avare of 
the character of our experience, but far too 
indefinitely for the knowledge involved to sup 
port the complicated structure of beliefs that 
the sense-datum theory would erect on it" (235)

¿Es cert que per veure un escurgó he de seguir 

el procés que abans he descrit? Certament, dir que alio que 

veig és un escurgó és en certa manera afirmar tot aixó. Tot 

menys la taca de tal i tal color i tal i tal forma. Aquesta 

expressió rarament forma part d'alló que és un escurgó. Tot 

alió que pot servir com a raons per dir que alguna cosa és 

un escurgó, no té per qué comptar com les raons per les 

quals hom sap en un moment que alió que veu és un escurgó. 

Ni les raons per les quals sap que ho és són aquelles per 

les quals ha de caminar per arribar a veure'l, perqué no 

ha de 'caminar' en absolut. Dir que sé que és un escurgó 

perqué és un reptil (de tal i tal forma) no és mai justifi^ 

car que sé per la visió que és un escurgó.

only at the level at which he begins to represent 
physical objects standing over and against his 
own physical being. More simply, we should speak 
of a subject's conceptual activity only when he 
begins to perceive the world, for perception is 
essentially a state or condition in which a sub- 
ject of experience represents and gains knowled 
ge of physical things" (pág. 89).

(235) :'The Probem of Perception", pág. 510.
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Sembla, dones, que podem concloure que la majo- 

ria de vegades no som conscients d'alló que hauria de ser 

vir com a premissa per a la infréncia perceptiva, per la 

qual cosa aquesta queda desbancada. Pero, a més a més, em 

sembla que tampoc l'altra condició es dona —1) whether 
plays the role of premisse in the inference must be a sta 
te which occurs prior to the perceptual judgment; i vull 

oferir una darrera prova al respecte. La mateixa psicolo

gía sembla demostrar que aqüestes no són prévies al judici

perceptiu. E.H. Grombich cita en Art and Illusion, un cas

que narrava la psicóloga Grace Adams:

"I was looking out of a vindov, watching for 
the streetcar and I saw through shrubs by the 
fence the brilliant red slats of the familiar 
truck; just patches of red, brilliant scar- 
lets. As I looked, it occurred to me that what 
I was really seeing were dead leaves on a tree 
instantly the scarlet changed to dull chocola
te brown" (236).

(236) Art and Illusion, Princeton, 1969, pág. 226. Respec
te d'exemples d'aquest tipus, A. Norton comenta:

"...one's beliefs about a situation in-
fluences one's perception of it. One makes the 
appearance resemble the way one thinks the rea- 
llity is C...1 what the experiments suggest 
about visual and presumably other appearances 
is that they are not simply collection of infor 
mation gathered by the senses, and that percep
tual beliefs are not obtained by reasoning from 
them. For the way one's environment appears to 
one at any moment depends on one's* previous Sta
te, one's beliefs and desires and habits just 
as one's acquisition of perceptual beliefs does" 
(A Guide Through the Theory of Knowledge, Encino
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Aquí es mostra, dones, que la percepció mo es 

superposa a 1'experiéncia, sinó que aquesta domina, corre 

geix i determina l'experiéncia (vegeu un.altrejcopnota 

(234)). L'objecte que creguem veure fa que el que veiem 

realment ens aparega d'una manera o una altra.

Pero hi ha altres maneres de presentar la infe

rencia, o de defensar la inferencia en la percepció, més 

relacionades amb els supostos 3) i 4) de 1 1enumeració que 

hem fet en les pagines 326-327 ("3)Si una proposició pot 

ser falsa és perqué és fruit d'una inferencia sobre premis 

ses més básiques que ella, de les quals ella és una conclu 

sió"; "4) la darrera premissa ha d 1 autojustificar-se; per 

tant ha de ser certa i no inferida). Aqüestes són les que 

utilitzen el llenguatge de "semblar" com a evidéncia, sen 

se que necessiten parlar de taques de color. Contra el pos 

sible error que pot introduir-se en el llenguatge del "ser", 

proposen el llenguatge del "semblar", com a més segur i

california, Dickenson Publishing Company Inc, 
págs.18-20).

Un altre exemple d'aquest tipus és el que presenta 
Christopher Peacocke en Sense and Content, Oxford, 
Clarendon Press, 1983; pág. 6. Diu Peacocke:

"You walk into your sitting-room and seem to hear 
rain failling outside. Then you notice that some- 
one has left the stereo system on, and realize 
that the sound that you hear is that of applause 
at the end of a concert. It happens to many peo- 
pie that after realizing this, the sound comes 
to be heard as applause: the content of experien 
ce is influenced by that of judgement".
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-ago és el que anem a negar- més básic. Els defensors d 'a 

quest tipus de proposicions básiques mantenen que es fan 

inferéncies del tipus de les que Harman defénsava en la 

cita de la página 328. Caldrá, dones, que tornem a consi

derar el que allí es diu. Crawford, que també cita aquest 

passatge en el seu article, ens ofereix aqueixa argumenta

d o  en forma de premisses. Ho fa com segueix:

"1) It looks as if there is a candle over there
2) normally, when things look a certain way 

it is because they are that way
3) present circumstances are normal
4) so, it looks as if there is a candle over 

there because there is a candle over there"
(237).

Oblidem-nos ara del prolema de la c a u s a d o  i ima 

ginem que, efectivament, no hi ha allí cap ciri, sinó que 

es tracta del reflex d 'un altre ciri que hi ha enfront.

¿com expliquem 1'error si no és peí pas de veure quelcom 

que hi ha a creure que n'hi ha una altra cosa? Sostindré 

que en cap moment 1 1 error del subjecte que aquí és comenta 

no és explicable perqué ell haja fet una inferencia erro- 

nia d'aquest tipus. Un subjecte qualsevol, S, no fa aquest 

tipus d 'inferéncies quan veu o creu veure un objecte a 

menys que les condicions d'observació no siguen 'standard' 

i ell ho sápia (238). Hom aprén a percebre en un llenguat-

(237) Pag. 85.
(238) Si la percepció de l'objecte físic suposa inferéncia,
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ge d'objecte físic i en condicions 'standard' d 'observació, 

de tal manera, que aqüestes formen part integrant del con- 

cepte d'objecte. Així, si res no perturba aquesta normali- 

tat (o res no és descobert en percebre l'objecte), i la 

majoria de vegades aquesta manca de normalitat, malgrat 

el que diu Dicker en la cita que hem reproduit en la cita 

de les pagines 300-301 d'aquest paper, és notoria, si no 

en un moment perceptiu, en 1'immediatament posterior (i 

aixó ho revela el propi objecte), afirme immediatament 

l'existéncia d 'un objecte, o que un objecte X és 0; afir- 

mació que conté alhora la de la normalitat de les condi

cions, perqué en dir que tal objecte un X i no un Y, o que 

és 0 i no $, ja estic dient que les condicions són normáis. 

Perqué les coses "són..." en condicions normáis, en les 

altres sois "semblen ser" i per saber com semblen s 'ha de 

saber com són. Qun hom creu -i no dubta- veure una cosa,

per qué no dir que fem inferéncies a 1'hora de carac 
teritzar una experiéncia?. Així Jackson afirma:

. .precisely the reason ¡J.-l for saying that be 
lieving one is seeing a cat involves inference, 
namely, the reference to past experience, applies 
to the belief that one is seeing a white shape; 
so if the first involves infrence, so does the 
second" (o p . cit.,págs. 9-10).

I Forgusoncomenta, també en aquest sentit:

"Presumably, in order to be able to formúlate ex- 
periential statements, the observer has to be able 
to recognize, identify, attend to, his visual pat— 
terns. Yet, if the observer-cum-sense-datum-theo- 
rist is able to recognize a sense-datum as a par
ticular visual pattern, does not this mean that
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pressuposa tant 1 1 existencia de la cosa com la normalitat 

de les condicions, com un tot. I quan hom creu veure una 

cosa roja -i no dubta- pressuposa tant que la cosa és real 

ment roja com que les condicions d 1observació són 'stan

dar' , perqué, precisament, "ser realment roig" és seer-ho 

en condicions 'standard'. Quan les condicions no són 1stan 

dard' -i ho sabem - diem sois que sembla ser-ho, pero sem

blar no és una altra manera de ser, ni previ al ser (239). 

De tal manera, que hom no necessita fixar-se o ajudar-se 

en 1'aparenga i després observar les condicions en qué 

aquesta s'ofereix per tal de veure si es pot refiar, o sos 

pitar, que aquesta es corresponga amb l'objecte físic. Hom 

és, habitualment, immediatament conscient tant de l'objec

te com de les condicions en qué aquest apareix; aquests

he i s y in so doing, drawing on his considerable 
past experience? This would seem to be a conse- 
quence of the theory. But then the recognition 
of visual patterns is also the conclusión of an 
inductive inference, requiring further premis— 
ses, which for their own part must be capable 
of reconition, and so on wiyhout assignable li — 
mit" ("Has Ayer Vindicated Sense-Data Theory", 
págs. 320-321).

(239) Sellars, en Ciencia, percepción y realidad, adver- 
teix que, malgrat que el defensor del llengutge del 
"semblar" diu que temblar roig" és lógicament ante
rior a "ser roig", aixó és fals, perqué:

"x es rojo .=. les parece rojo a observadores 
normales en condiciones normales 
es una verdad necesaria, pero no porque el se
gundo miembro sea la d e f i n i d o  de "x es rojo", 
sino porque "las condiciones normales" quiere 
decir aquellas en que las cosas parecen tal y 
com son" (pág. 160).
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dos elements formen un bloc cognoscitiu. Hom no necessita 

construir premisses del tipus de 2) o 3) -de la cita de 

Crawford- perqué els conceptes que aquí es defineixen for 

men part d'alló que es percebre un objecte físic. Hom no 

necessita pensar quelcom com: "Si les condicions són nor

máis alió que veig és efectivament un ciri; les condicions 

són normáis, llavors alió que veig és, efectivament, un 

ciri"; perqué la creenga en que les condicions són normáis 

ve donada junt amb la creenga que percep un ciri, i imme

diatament. L'acte perceptiu no és doble, per una part del 

ciri i per l'altra de les condicions, sinó que és més bé 

la percepció d 1 un ciri-en-condicions-normals (o la creen

ga que es percep). La percepció segueix en certa mesura 

la llei del mínim esforg, accepta directament com a ser 

tot el que sembla ser sempre que no hi haja res que fassa 

pensar el contrari , i presta atenció només a alió que no 

és l'usual o convencional (peí que fa a les condicions, 

s'entén), sois prestem atenció a les condicions d'observa 

ció quan aqüestes es revelen anormals. I la anormalitat d^a 

questes és mostrada, en tot cas, per l'objecte. Quan aquest 

presenta alguna peculiaritat rellevant anormal des del punt 

de vista de la percepció, podem inferir que les condicions

La qüestió de la relació entre "semblar" i "ser" es 
discuteix tanbé en COVAL, S., i TODD, D.D., "Adjus-
ters and Sense-Data", American Philosophical Quar- 
terly, Vol. 9, n* 1 (Jan. 1.972), págs. 107-112.
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d'observació no són normáis i, fins i tot, on resideix la 

anormalitat. Així, el procés en veure el reflex del ciri 

seria més be: "Aquí hi ha un ciri", i quan una percepció

posterior em mostrara l'error (per exemple en canviar 

l'angle de visió i descobrir que el ciri no está aquí) és 

quan faré la següent inferencia: "Si aquí no hi ha un ciri,

aixó és perqué les condicions d'observació no són normáis; 

aleshores el que he vist era quelcom semblant a un ciri", 

i m'esforce en veure en que consistia la anormalitat. Pe

ro, quan no tinc cap motiu per dubtar de la normalitat de 

les condicions d'observació, no sóc especialment conscient 

d'aquestes (no tinc que pensar o fixar-me en elles), sinó 

que passe a afirmar directament l'existéncia de l'objecte 

i les seues característiques; perqué dir aqó és dir en cer 

ta manera que les condicions d'observació són normáis. En 

afirmar "cotxe roig", no pense en les condicions d'observa 

ció, pero com dir "roig" és en certa forma equivalent a 

"roig en condicions normáis", si una posterior observació 

em mostra que no era roig, hauré d 'inferir retroductiva- 
ment que les condicions d'observació no eren normáis i per 

tant que el cotxe no era realment roig. Pero la inferéncia 

té lloc únicament davant d'una anomalia, no abans, per la 

particular idiosincrasia que té l'atribució de qualitats 

en la percepció (240). Més bé el procés és:

(240) Com afirma Austin en Sense and Sensibilia:
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La qual 

xer sob

qüe s t i ó 

partir

1) S 1 afirma directament "Aquí hi ha un cotxe roig".

2) Ser roig aparéixer (semblar) roig en condi

cions normáis i a observadors normáis.

3) Una posterior observado (més fiable, i la fia 

bilitat no s'estableix arbitráriament) prova 

que el cotxe no és roig.

4) Per tant, les condicions d'observació no eren 

normáis (perqué ser roig és ser roig en condi . 

cions normáis, o el que és el mateix, aparei- 

xer roig en condicions normáis).

cosa prova que no hi ha una prioritat de l'aparéi- 

re el ser.

Pero diguem encara algunes coses a fi que aquesta 

quede clara. No s'infereix la presencia del ciri a 

de l'aparenga, sino 1 1aparenga sense ciri (normal-

"...the question of truth or falsehood does not 
turn only on vhat a sentenceis, ñor yet on waht it 
means, but on, speaking very broadly, the circums- 
tances in which it is uttered. Sentences are not 
as such either true or false. But it is really equa 
lly clear, when one comes to think of it # that for 
much the same reasons there could be no question of 
picking o u t f r o m  one's bunch of sentences those 
that are evidence for others, those that are 'tes- 
table', or those that are 'incorregible'. What kind 
of sentence is uttered providing evidence for what 
depends, again, on the circumstances of particular 
cases; there is no kind of sentence which as such 
is evidence providing, just as there is no kind of 
sentence which as such is srrprising, or doubtful, 
or certain, or icorregible, or true" (pág. 111).



34 7

malment 1'aparenga no va per un costat i el ciri per un a^ 

tre) a partir de l'abséncia del ciri, i a partir, d'aquí, 

possib1ement, la presencia de l'espill. Es necessari per 

veure el ciri, per altra banda, pensar que és físic, que 

és permanent, etc., etc.? No, agó forma part del que és dir 

ciri, i veure un ciri no és el resultat d'una inferencia 

previa sobre aquests elements com a suposits; tots aquests 

elements formen part de 1 1 estructura de creences en la qual- 

em m o c . Per dir-ho d'alguna manera, 'ciri' és tot aixó, pe

ro está fora d'aixó. Potser no hi ha res que puga comptar 

absolutament com els elements a partir deis quels 'ciri' 

s'organitze com a construcció lógica, i molt menys és una 

construcció lógica d'aparences possibles i reais, ja que 

aquest concepte és previ a les possibles aparences tan dis 

pars que en podem obtenir, i en cap manera equivalent. Tam- 

poc valdrá dir que construím en cada cas el concepte 'ciri' 

a partir de certs conceptes que implica el concepte 'objec 

te físic' (permanencia, unitat espacial, etc.); encara que 

dir 'ciri' siga dir tot agó, aquests conceptes sois aprofi 

taran per falsar una creenga perceptiva (quan, com a impli- 

cacions contrastadores no es donen), no per a obtenir-la. 

Potser l'ésser humá fa aqüestes coses en la seua etapa d 'a- 

prenentatge pre-verbal (pero no com un procés racional tal 

com l'entenem), ara bé, quan comenga a percebre els objec- 

tes, agó forma un tot inextricable, amb prioritat epistemo 

lógica per la part de l'objecte, de tal manera que difíci_l
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ment ho podrá separar. El que haurá d 1aprendre és que de 

vegades hi ha coses (a la vista) coses incorpóries i no 

al revés.

Si per veure objectes s'haguera de fer cap infe

rencia d'algun d'aquests tipus (para-se a pensar, encara 

que siga inconscientment, si són o no materials, etc.), els 

animals no podrien veure els objectes físics. El lleó no 

podria cagar la gasela (pensem en un moment en la immensi- 

tat del nombre de sense-data diferents que presentarla una 

gasela en carrera). ¿Quan sabria el lleó que el bot que fa 

per cagar-la no acabará amb els seus ossos per térra? Més 

bé els animals proven que l'objecte físic a les aparences 

en el coneixement perceptiu. Un gat persegueix incansable- 

ment una ombra sense entendre perqué no la pot atrapar. I 

si ho pot entendre algún cop és perqué la vista no és quel^ 

com separat deis altres sentits. El nadó també persegueix 

ombres i reflexos. Pero el conjunt deis sentits forma un 

tot interrelacionat i el concepte d'objecte físic té a veu 

re amb aqueixa relavió. Es per aixó que pot aprendre que 

hi ha coses immaterials.

Agó mostra, per altra banda, que les premisses 

sobre les quals s'hagués de fer la possible inferéncia no 

poden ser les aparences fenomé ñiques; aqüestes no poden 

comptar com a raons de suport d'una afirmació d'objecte
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físic. El que ha de comptar com a raons hauran de ser enun 

ciats sobre objectes o fets del món físic intersubjectiu 

(si es que alguna cosa es necessita com a tal). Permeteu 

que reproduesca ara una llarga cita de Quinton, que pot ser 

un poc el colofó del que per aquest nou front d 1atac es pot 

dir. Imaginem que estem davant d 1 un cavall de tir gran i 

perfectament normal de color bai, a un metre de distancia 

i a plena llum del dia, i imaginem que diem: ''Aquest cavall’

és bai". Imaginem també que hom ens pregunta: "Com pots sa-

ber-ho?". Quinton comenta respecte d'aqo:

"... in these conditions, the challenge 'hov can 
you tell?' is simpli devoid of sense.

Still, if it were made, one might perhaps ans 
ver 'well, because it looks like a horse'. If the 
se were intended as a description of one's expe- 
rience, as interchangeable with 'there is now a 
shiny brown patch of a characteristic sape in the 
centre of my visual field', it would not be to 
answer the question but rather tochange the sub— 
ject, perhaps to offer a causal explanation of 
one's belief. But this interpretation proposed 
by the sense datum theory, a wildly unnatural in 
terpretation of what is, in the circumstances, 
a wildly unnatural remark, is surely mistaken.
The statement would more naturally be intended 
and understood as a modification of, an infusión 
of tentativeness in the original claim, expresa 
sing a lack of confidence inspired by the nagging 
question. As such it is not a reason. To repeat 
oneself in a more cautious way is not to substan 
tiate but merely to attenuate one's original as- 
sertion. 'It looks like a horse' resembles 'it 
is probably a horese' or 'I think it's a horse' 
and not 'it has thick legs and not horns' which 
might be advanced to support the claim that com- 
paratively distant animal was a horse. For there 
are, of course, plenty of situations in which rea 
sons do exist for statements about objects.

A statement cannot be inferred, then, if no
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reason or evidence for it exista, or more exac- 
tly, if it does not make sense to ask for or give 
a reason for it" (241).

Així, hem de dir que el pressupost 3) de la llis 

ta deis que reivindicaven que en 1'experiencia immediata 

no es dona l'objecte (aquell que deia: "si una proposició

pot ser falsa és perqué és fruit d'una inferencia sobre pre 

misses més básiques que ella, de les quals ella és una con- 

clusió) és irrellevant en aquesta discussió. Dependrá de 

quin de quin tipus de proposicions considerem com a premis 

ses que, en algún cas, les proposicions d'objecte físic sî  

guen inferides. Per qué el suposit 3) tinguera alguna forqa, 

hauríem d'acceptar que tota proposció d'objecte físic, enun 

ciada en qualsevol ocasió, pot ser falsa. I per acceptar 

agó, hem d'acceptar a la vegada que hi ha un altre tipus 

de proposicions (les que afirmen 1'aparenga fenoménica) que 

són més básiques i que compten com a raons per justificar 

les altres (alió que no coneixem ha de comptar com a jus- 

tificació del que sí que coneixem), quan hem vist que no 

és així en cap sentit. Ni aqüestes són més básiques (243),

(241) "The Problem of Perception ' , págs. 521-522.
(242) Més bé ocorre el que Strawson afirma en "Perception 

and its Objects":

"...it is inappropriate to represertt that expe- 
rience as supplying the data for such a theory 
of evidence on which it is based or from which 
is inferred or inferrable p...Jit is inapropria 
te to speak of our ordinary perceptual judgements
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ni poden comptar, en condicions 'standard', com a raons.

Per altra banda, encara que les proposicions d'objecte fí

sic puguen ser falses en algunes ocasions, aixó no implica 

que ho hagen de ser sempre o que sempre podam dubtar (raona 

blement). Dubtar de la proposició "Aquest cavall és bai" di 

ta en les circumstáncies descrites en el cas anterior no té 

sentit. (Vegeu: Wittgenstein, De la certesa, ^467).

as having the character of an interpretation, in 
the light of theory, of the content of our sensi 
ble experience. The reason for this is simple.
In order for some belief or set of beliefs to be 
correctly described as a theory in respect of cer 
tain data it must be possible to describe the da
ta on the basis of which the theory is held in 
teros which do not presupose the acceptance of 
the theory on the part of those for whom the data 
are data" (pág. 45)

0 com afirma més avant:

"To put the point summarily, whereas Ayer says we 
take a step beyond our sensible ex perience in na 
king our perceptual judgements, I say rather that 
we take a step back (in general) from our percep
tual judgements in framing accounts of our sensi
ble experience; for we have (in general) to inclu 
de a reference to the former in framing a veridi— 
cal description of the latter" (pág. 46).

0 com sosté Forguson, resumint unes afirmacions d 'Aus
t i n :

"Austin's point in S&S is that (a) talking about 
evidence when the pig is standing there in plain 
view misleads us into thinking that w e 1 re not in 
the best possible position (namely, being eye-wit 
nesses) for claimimg knowledge, and (b) this in 
turn suggests that if we do not need evidence in 
such a case, it must be something other than see
ing the pig itself" (loe. cit., págs. 315-316).
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Tal vegada les experiéncies sensorials siguen 

les causes que expliquen la percepció de 1 1objecte. Pero, 

aleshores la relació entre aquests dos elements és causal 

i no lógica (243). Per tant, investigar aquesta relació és 

tasca del psicóleg i no del filósof. Les experiéncies poden 

comptar per explicar la percepció, pero (en general) no per 

justificar-la. La percepció mo és un compost de dues parts, 

una passiva de mera recepció, i una activa d 1interpretació ' 

d'aquestes dades rebudes; és un tot actiu i inteligent, no 

té que actuar a través de processos racionáis de deducció 

o inducció (244).

No obstant aixó, el defensor deis sense-data, o 

d'alguna versió del llenguatge del "semblar" pot argumen

tar, malgrat tot, que siga aquest llenguatge més básic o 

no ho siga, siga aquest llenguatge aquell del qual están 

fetes les premisses sobre les quals es construeix el judici 

perceptiu o siguen aqüestes parasitáries de les proposi-

(243) Ara bé, és ciar que tampoc haurem de concebre aquest 
problema a la manera de Quine quan aquest diu:

"Ahora que se nos permite acudir a la simulación físi 
ca el problema desaparece; A es epistemológicamente 
anterior a B si A está causalmente más cerca que B 
de los receptores sensoriales. 0, lo que de alguna 
manera es mejor, hablar explícitamente en términos 
de proximidad causal a los receptores.sensoriales y 
dejar de hablar de prioridad epistemológica ("Natura 
lización de la epistemología", págs 107-108, en La 
relatividad ontológica y otros ensayos,trad. M Garri 
do y J.l. Blasco, Madrid, Tecnos, 1974).

(244) Ayer presenta en "Has Austin Refuted Sense-Datat" un
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cions d'objecte físic; siguen les experiéncies sensorials 

conegudes directament i amb independencia del coneixement 

d'objecte físic, o siguen aqüestes inferides a partir del 

coneixement d'aqueix; les proposicions d'aqueix tipus per- 

meten un coneixement incorregible (lógivament incorregible), 

mentre que les d'objecte físic no el permeten. I com el que 

interessa és obtenir aquest fonament incommovible davant 

del qual no puga res l'escéptic, haurem d'acceptar la conve 

niéncia d'aquestes. Pero, ací la intenció ja és ben clara 

i está supeditada a que tinguem algún interés per establir 

aquests fonaments, o que pensem que te algún sentit esta- 

blir-los. En definitiva, tal vegada la qüestió vinga deter-

nou argument, o una 
ment que la percepc 
d 'un procés inferen 
citat persuasiva de 
altres sentits, tal 
argument dintre de 
teórics causalistes

nova suggestió 
ió de 1'obj ecte 
c i al . Aques t ex 
la comparació 

s com 1'olf ac te 
la 1'inia deis 
clássics. Diu

vers el convenci- 
físic és fruit 

trau la seua capa- 
de la visió amb els 
o 1'oída. Es un 

que utilitzaven els 
Ayer :

"If I identify an object only by the noise which it 
malees, or by is taste or smell, then however quick 
and sure my identification, it embodies an inferen- 
ce from an observed cause. The part played by infe- 
rence is more easy ovelooked in the cases of sight 
and touch, largely because we habitually speak of 
seeing or touching of physical objeets themselves 
rather than their visual and tactual effeets. This 
may be taken to prove that the inferences which we 
make in these cases are not causal. It does not pro 
ve that they not exist. They are involved, as I ha- 
ve shown, first in the asumption that the things 
which we perceive by sight and touch.are public and 
persistent, secondly in the assumption that they ha 
ve parts which are not perceived by us on the given 
occasion, and thirdly in their identification as 
things of such and such a sort, in so far as this
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minada peí fet que, malgrat que el teóric deis sense-data 

no vol renunciar en cap moment a la idea que les proposici 

ons d'aquest tipus siguen més básiques i més • directament 

conegudes, tal vegada la forga de la seua teoria puga des

cansar encara en el fet que aqüestes siguen incorregibles, 

si de cas 1'argument de la no inferencia no funcionara en 

la percepció directa, com hem defensat que és el cas. Ara 

b é , per tal que aquesta altra versió de coneixement directe- 

tinga éxit, hem d'acceptar la línia de pensament que jau a 

la base d'aquesta teoria: que el coneixement ha de teñir 

uns íonaments indubitables. A tractar aquests temes va ded_i 

cat el punt que segueix.

carries implications about their causal properti 
es, their history and the materials of which they 
are made (pág. 293).

Malgrat que fóra cert que en la percepció auditi^ 
va, olfactiva o gustativa, es feren inferéncies, no 
és en absolut ciar que haguerem de seguir aquest pa 
tró en la vista i en el tacte. En primer lloc, és 
cert que oir una cosa és oir el seu so; no hi ha cap 
altra manera d'oir-la, pero aixó no té per qué vo- 
ler dir que fem cap inferéncia, per les mateixes 
raons que hem al.legat en la visió. De tota manera, 
el soroll o 1'olor són existents físics i públics i, 
per tant, són mals exemples de sense-data o entitats 
fenoméniques.
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3^2^2_L^argument_de_l a_incorr egibi 1 i_tat

Imaginem ara que som capagos d'efectuar aquell 

"shift of attention" o "frame of mind" del qual parlava 

Quinton, de tal manera que podem tirar má en la percepció 

d'alló que és més segur (encara que tal vegada no més evi- 

dent, si per més evident entenem més fácil de captar). Així, 

podem tornar a la tomaca de Price i limitar-nos a afirmar 

que quelcom roig i rodó és present en el nostre camp visual; 

sense comprómetre'ns amb l'opinió que aixó siga un existent 

extern, tinga propietats causals, s'haja criat en una toma- 

quera, etc. En certa manera (malgrat tot) podem dir que 

aquesta afirmació és lógicament més básica recolzant-nos 

en el fet que hi ha menys fets que la puguen falsar. En de

finitiva, l'estratégia consisteix en arribar en aquell punt 

en qué res no puga comptar com a la seua falsació; bé siga 

perqué hem descomptat de la nostra (possible) proposició 

de percepció tots aquells elements que pogueren ser falsa- 

bles, bé perqué, com sosté el teóric deis sense-data, 1'ex- 

periéncia immediata ens oferesca només el coneixement d'a- 

questa taca roja i rodona en el nostre camp visual. Aquest 

és el paper de les proposicions de sense-data, desconfiant 

de tot alio que siga,no sois digne de dubte, sino del qual
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haja possibilitat lógica de dubte; descomptat no sois alió 

del qual siga raonable dubtar, sino també alió del qual, 

amb un dubte metafísic, hiperbólic -jo quasi diria irracio 

nal- siga possible dubtar lógicament, afirmar només alió 

que ens reste. Oblidem-nos ara del problema que planteja 

l'afirmació que aquest tipus de proposicions han de ser fo- 

nament i evidencia de les proposicions d'objecte físic que 

ja hem desbancat. Investigarem ara el problema de la incor- 

regibilitat de les proposicions de sense-data.

En primer lloc, hom pot argüir que aquest "conei 

xement directe" deis sense-data no és tal coneixement. Els 

sense-data són ,segons els seus defensors, entitats particu 

lars, mentre que alió que normalment s 'entén per coneixe

ment ho ha de ser de fets, és a dir, d 'afirmacions de fets, 

no d'entitats particulars (245). Per a Russell, per exemple, 

en una primera época, aqüestes entitats eren conegudes mit- 

jangant el "knovledge by acquaitance" i per a ell aquest 

tipus de coneixenga és extensional, agó és, una relació di

recta entre el subjecte i l'objecte en la qual no és neces- 

sária que el primer conega alguna veritat sobre l'objecte 

(246). Pero perqué algú conega alguna cosa sembla ser una

(245) Cfr. Sellars, o p . cit., págs. 141 i ss.
(246) Veure The Problems of Philosophy, Cap.*5.
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condició necessária agó mateix que Russell nega, ha de co- 

néixer algún fet sobre aqueixa cosa. Així, Ayer prefereix 

utilitzar la següent terminología: 1) awaraness (aprehensió)

per ais sense-data; 2 ) coneixement per a les proposicions.

De tal manera que , per tal que hom puga parlar de coenixe- 

ment, no s 'haurá de limitar a proferir un "Agó", al que era 

aficionat Russell en certa época; hom no pot conéixer pró- 

piament els sense-data, perqué aixó no és coneixer, sinó 

més bé un fet sobre un sense-datum. Hom no pot coneixer un 

particular, sinó que aquell particular és de tal i tal mane 

ra. La posició que planteja Ayer és, dones, que 1'aprhensió 

deis sense-data no és coneixement própiament, pero implica 

coneixement. Perqué quan efectuem una aprehensió d 1 un sense 

datu, coneixem una proposició que el descriu com a vertader.

Així, si hom es limitava a afirmar l'objecte de 

1 ' experiéncia sensorial, sense considerar-lo signe de qual 

sevol altra cosa (com afirmava Russell (247)), aleshores 

no pot cometre error. 0 com afirme Ayer en "Has Austin Refu 

ted Sense-Data?":

"To say of something that it was directly see
ing was to refer to it as a visual datum, with 
out implying anything about its status" (248).

(247) The Problems of Philosophy, Cap. 14
(248) Pág. 295.
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Pero, és 1'error de considerar el sense-datum com 

a signe d 'un altre objecte l'únic que es pot cometre? Per 

passar de la mera awaraness al coneixement, hom ha d'afir- 

mar alguna cosa del sense-datum. "A statement of fact -com 

afirma Quinton- must be expressed by a sentence containing 
a predícate, a general or descriptive vord, and must, there 
fore, involve the classification of what it refers to, the 
discrimination of this from other things to which the predi^ 
cate does not apply" (249). No pot venir per ací 1'error?

Ja hem vist que l'opinió del teóric deis sense-data és que 

aquest error sois pot ser verbal, mai no un error de fet. 

Argumenta així: Quan asseverem una proposició de sense-da

tum tal com "Veig quelcom roig", descrivim simplement una 

experiencia sensorial que no implica més que 1'existencia 

d'aquest datum. Ara bé, fins i tot així podem cometre er

ror, puc descriure malament la meua experiencia; puc dir 

"roig" a alió que normalment s ' anomena "verd". Pero, aquest 

será un error verbal. Si dic "roig" i resulta que alió a 

qué vull referir-me és el verd, estic descrivint errónia- 

ment la meua experiencia; tal vegada perqué no conec el 

nom deis colors. Aquest és un error verbal, no és de la ma 

teixa classe que el que comet quan afirme "Aquesta bicicle 

ta és roja", quan no hi ha tal bicicleta o no és roja. Ací 

l'error resideix en l'atribució equivocada d 1 un sense-da-

(249) "The Problem of Perception", pág* 515.
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tum a una cosa material, amb la qual cosa ja no comet un 

error verbal, sinó un de fet; he afirmat de manera implíc^i 

ta un nombre de proposicions hipotétiques que resultaran 

falses .

Les proposicions incorregibles tenen com a carac 

tarística propia l'estar completament verificades per 

l'existéncia del sense-datum que descriuen. La possib i 1 itat- 

d'estar equivocats rau, aleshores, en el mer error verbal. 

Perqué , quan dic "Agó és roig" (referint-me al sense-datum 

únicament) no hi ha possibilitat lógica de dubtar de la 

seua veritat, el dubte no té sentit aquí. L'únic dubte pos 

sible és que "roig" siga la paraula adequada; pero cap im- 

plicació posterior está continguda en aquesta afirmació.

Per tant, la seua veritat -i la meua certesa- está contin

guda en 1'afirmació mateixa. Pero qué hi ha de 1'acusació 

que feia Quinton? L'error pot infiltrar-se per quant des- 

criure és relacionar una cosa amb una altra o amb altres 

que s'han experimentat abans, quan pot ocórrer que, de fet, 

no es done aqueixa relació que li he atribuit. És a dir, 

quan dic "Agó és roig",¿no estic dient "Agó pertany al con 

junt de coses -o sense-data- roges" o "Agó és del mateix 

tipus que altres experiéncies -les de roig- que he tingut? 

Podem acceptar que quan aplique aquest predicat de manera 

correcta a alguna cosa, aquesta se semblará a alguna altra 

a la qual li haja aplicat aquest mateix predicat en el pas
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sat de manera correcta. Pero d'ací no tenim perqué deduir 

que cada vegada -ni cap- que s'usa el predicat "tal", es- 

tem fent referáncia al passat. Si afirma que agó és roig, 

no estic fent referencia a altres coses de la maetixa cías 

se de les quals he tingut coneixement en el passat, ni a 

les coses que conec en el present; que jo diga que alguna 

cosa és roja no implica que hagen d 1 existir altres coses 

roges. Descric, efectivament, alió que experimente de mane * 

ra immediata, pero no ho descric relacionant-ho amb alguna 

altra cosa, sinó que, en virtut d'una regla del llenguatge, 

li és aplicable una paraula que és la que jo li aplique. Es 

una regla de significat del llenguatge que,quan perceba 

quelcom roig, estaré describint-ho correctament si dic que 

és roig (250). Per tant, les expressions d'aquest tipus són 

indubtables per referir-se únicament a una experiencia imme 

diata, la veritat o la falsetat de la qual és determinada 

de manera concloent per una regla de significat del llen

guatge en el qual són expressades. Es tracta, dones, no de 

que jo conega un fet empíric, sinó que sápia usar les parau 

les. L'únic dubte possible será, finalment, el que es refe- 

reix a la correcció del meu ús de la paraula emprada per 

descriure la meua experiencia.

Aquest és el plantejament del teóric deis sense-

(250) Vegeu, per exemple, Ayer, Philosophical Essays, págs. 
12 0 - 1 2 1 .
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data. Nosaltres havíem mantés abans que si la defensa deis 

sense-data havia de ser consistent, aqüestes proposicions 

havien de ser incorregibles; és a dir, els sense-data han 

de ser tal i com apareixen, car no són més que aqueixa apa 

renga, i han de teñir les qualitats que aparenten teñir i 

només les que aparenten teñir. Així, si la proposició es 

limita només a afirmar-los ha de ser incorregible. El pro

blema rau en el fet que si la proposició no vol ser mera- 

ment ostensiva -i per tant, ininformativa- haurá de descriu 

re-los, i és en aquesta descripció on habitualment s 'ha sos 

tés pels crítics que pot introduir-se 1 1 error.

Austin, Quinton i Pears, entre altres, han negat 

que tais proposicions siguen incorregibles (251), i el ma

teix Ayer, acceptant la crítica d'Austin (ja havia anat evo 

lucionant en altres escrits), arriba a concloure en "Has 

Austin Refuted Sense-Data":

"There is no doubt that it is possible to misdes 
cribe the way things appear to one, but it is no 
clear to me whether there are any cases in which

(251) Vegeu: Austin, Sense and Sensibilia, Cap. X; Quinton,
"The Problem of Perception"; PEARS,D., "A Comparison 
between Ayer's Views about The Privilege of Sense-Da 
tum Statements and the Views of Russell and Austin", 
en G.F. Macdonald (ed.), Perception and Identity, 
págs. 61-83.



3 62

a mistake of this kind ought to count as factual 
rather than verbal. Since I am whole inclined to 
think that there are, I do not whish to commit 
myself to the view that my experiential statements 
are incorregible. On the other hand, I do whish 
to mantain the slightly weaker principie that the 
subject is the final authority with regard to 
their truth. The criterion for saying that this 
description was mistaken will be his own decisión 
to revise it.

"Even if this weaker principie could be 
shown to be untenable, it would be no fatal to 
my main contention that the truth statements clai 
ming the perception of physical objects is founded 
on the truth of experiential statements. It would, 
however, be weakness in my general position if I 
were unable to give a satisfactory account of the 
criteria by which the truth of experiential state 
ments themselves is to be determined" (252).

Pero després que hem vist que aqüestes proposici

ons difícilment poden comptar com a prem.isses per 1 1 afirma

ció d'objecte físic, malament pot permetre's Ayer ara aques 

ta renuncia, que será, si tenim raó, definitiva. Ara bé, 

tal vegada es puga mantenir que hi ha algún tipus de conei

xement incorregible relacionat amb la percepció; pense que 

el problema no está tent en el fet que aqüestes proposici

ons no puguen ser incorregibles, com en el fet que aquesta 

incorregibi 1 itat s 'aconsegueix renunciant a la informació; 

i, potser, no sois a la informació sobre el món, comesa fo- 

namental de les proposicions de percepció, sinó a qualsevol 

tipus d 'informació -per exemple, de les particularitats fi- 

siológiques i psicológiques de qui emet la proposició. Per

f-2.5;2) Eág. 30 5.
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tal de clarificar aquest punt, atendrem ara a les critiques 

d'aquells tres autors que hem citat, centram-nos fonamental 

ment en el punt on pot raure la defensa de la incorregibi 1^ 

tat i qué pot supsar aquesta.

El que vull defensar és que les proposicions so 

bre sense-data es carácteritzen precisament per alió que 

Ayer denunciava en la introducció de la segona edició del ' 

seu Llenguatge, veritat i lógica quan deia:

•¡^Respecte d 1 aqüestes proposicions^ no és possi 
ble estar fácticament equivocats, i la raó és que 
hom no es refereix a res que un ulterior fet podria 
refutar. Es tracta, en síntesi, d'un exemple de 
"qui res no arrisca, res no perd". Pero és igual- 
ment un exenple de "qui res no arrisca res no gua- 
nya", des que el sol record de la propia experién 
cia present no serveix per a transmetre cap infor
mació a una altra persona ni a un mateix..." (253).

Anem ara, des d'aquesta posició, a veure quines 

són les critiques a la incorregibi 1 itat de les proposicions 

de sense-data i quina és la seua forga. En primer lloc, he 

de posar de manifest que Austin estava encertat en dir "... 

it is of course knowledge, not perception at all, in which 
these philosophers are really interested" (254). Per tant,

(253) AYER, A.J. Llenguatge, veritat i lógica. Trad. de 
J.l. Blasco, Barcelona, Edicions 62, 1.983.

(254) Austin, Sense and Sensibilia, pág. 104.
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tant, hem de dir que el seu problema no és tant si perce- 

bem directament objectes físics, sinó que hem de dir que 

coneixem vertaderament en la percepció, sense temor a equi 

vocar-nos i sense que capia 1'ogicament 1 1 error.

La primera crítica que podríem fer i en la qual, 

de fet, coincideixen els tres autors ais que estic referint 

me, és que no és en absolut ciar que els errors que es po- - 

den cometre amb aqüestes proposicions siguen en tots els 

casos purament verbals (255). Es ciar que en els casos en 

qué alió que descrivim se'ls aplica un predicat senzill 

1'error podrá ser merament verbal. Per exemple, és fácil 

aplicar els predicats "roig" i "rodo", pero no és tan ciar 

que sempre siguem capagos de descriure correctament experi

éncies de carácter més complicat. Com adverteix Austin:

"I may say 'Magenta1 wrongly either by a mere 
slip, having meant to say 'Vermilion'; or because 
I don't know quit what 'magenta' means, what sha- 
de of colour is called magenta; or again, because 
I was unable to, or perhaps didn't, really notice 
or attend to or properly size up the colour befo- 
re me" (256).

Estic d ’acord amb Austin en la idea que certs co-

(255) Vegeu: Austin, op. cit., pág.113; Quinton, art. cit.,
pág. 517; Pears, loe. cit., pág. 76.

(256) Pág. 113.
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lors exigeixen una major capacitat discriminativa que al- 

tres i que de vegades no és fácil en absolut captar la seua 

vertadera naturalesa. Per altra banda, no tots tenim una 

capacitat discriminativa gran per ais colors. Jo no sé mai 

quan quelcom que veig és de color rosa o és fucsia, i el 

mateix m'ocorre amb "morat" i "de color malva". Estic segur 

que veig aquests colors de manera diferent, sé que no són 

un mateix color o una mateixa tonalitat, pero no estic mai 

segur si 1'he d'anomenar 'rosa' o 'fucsia', és a dir, si 

la paraula que li correspon n'és una o 1'altra. Pero en 

aquests casos puc oferir sempre una descripció menys compro 

mesa, més inespecífica; puc també substituir la proposició 

"Aixó és fucsia" per "A mi em sembla que aixó és fucsia" o, 

fins i tot "A mi em sembla que aixó és del color que jo ano 

menaria fucsia, que jo m'incline a creure que és fucsia". 

Pero després parlarem d'aquesta altra possibi 1 itat. Aten- 

guem ara sois a les proposicions del tipus "A mi em sem

bla...". Es cart que 1 ' error pot atribuir-se a una falta 

de capacitat discriminatoria, pero, qué suposa aixó? Normal 

ment dic 'rosa' tant a alió que és rosa com a alió que és 

fucsia, pero en un i l'altre cas seguesc pensant en el co

lor que realment veig, sois que li aplique la paraula que 

no és del tot adequada. Encara que anomene 'rosa' tant al 

rosa com al fucsia, sé que alió que veig pertany més bé al 

rosa-fúcsia , que jo anomene també rosa, que no pas al ro

sa-rosa. Per tant, encara que la meua proposició puga ser
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falsa a un nivell pragmátic, ja que qui m'escolta no sap 

aquesta particularitat meua del rosa-fúcsia, no ho és abso 

lutament. Es pot dir contra agó que la distinció verbal/fác 

tica no té sentit en aquest respecte, que se segueixen les 

mateixes conseqüéncies per a un altre que no sóc jo, pero 

aqueixa és una altra qüestió i és aquí on podem efectuar 

la crítica, no en altra cosa. Perqué, imaginem que jo he 

dit sempre rosa al fucsia, és a dir, que incloia aquest co

lor en la gama de matisos del rosa. Un dia em vaig enterar 

que es deia fucsia; estava fins aleshores equivocat? ¿Ho 

estaré a partir d'ara quan no estiga segur de si el que 

veig és rosa-rosa o és fucsia? Aquesta és la pregunta relie 

vant. I és per aquí per on pot venir el reconeixement de 

la incorregibi1 itat de les proposicions de sense-data. Una 

mica més endavant tornaré sobre agó. Hom pot dir que perqué 

un dia aprenga que un determinat tipus de matís que,ell

anomenava rosa, és diu fucsia, no per aixó 1 ' ha de veure di-

ferent a com l'havia vist fins ara. Imaginem ara que a un 

verd, per exemple el verd-poma, es decideix, a partir d'ara, 

anomenar-lo 1Terill ' ; s'equivoca per aixó qui a partir d 'a 

queix moment seguesca dient-li verd? Austin parla "d'obser 

var realment o atendré o apreciar apropi adament el color 

que tenia davant" i que és per aquí per on pot venir 1'er

ror. És cert que hom es pot equivocar en caracteritzar el 

color que té davant, pero aquest error no és del mateix ti

pus que el que es pot cometre al caracteritzar el sense-da-
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tum d'aqueix objecte que ha obtingut en un precís instant, 

sobre el qual no pot tornar sense modificar-lo i al qual 

no pot observar. Hom es pot equivocar respecte d'alló que 

té davant, li pot semblar de manera diferent a com és ; pe

ro no está tan ciar que li puga semblar diferent a com li 

sembla, o que es puga equivocar de la mateixa manera, en

el mateix sentit de "equivocació", quan referix únicament

com li sembla l'objecte, no com és. Si el ser del sense-da 

tum depén en tot de la seua aprehensió, i és només alió que 

és aprehés, no cree que 1 1 error que es puga cometre en des- 

criure'l puga ser del tipus que Austin pretén mostrar ací. 

Agó és quelcom que hem de teñir ben assumit

si volem considerar adequadament aqüestes qüestions. No par 

lem del que hi ha fora, que podem tornar a mirar, sino d ' u- 

na visió instantánia particular del que hi ha fora o no, i 

que ja no és recuperable sino per la memoria amb tota la 

falibilitat d'aquesta. Per tot agó, precisament per no te

ñir present en tot moment aquesta distincíó, és peí que 

Austin afirma:

"Thus, there is always the possibility, not only 
that I may be brought to admit that 'magenta1
wasn't the right vord to pick on for the colour
before me, but also that I may be brought to see, 
or perhaps remember, that the colour before me 
just wasn't magenta. And this holds for the case 
in which I say, 'It seems, to me personally, here 
and now, as if I were seeing something magenta', 
just as much as for the case in which I say, 'That 
is magenta'. The first formula may be cautious,



368

but isn't incorregible" (257).

Respecte d'agó, he de fer dues critiques. En pri 

mer lloc, peí que fa a la primera oració de la cita, he de 

dir que no es correspon a la realitat de les proposicions 

de sense-data, i aixó per la raó que hem al.legat abans. 

Efectivament, tal vegada hom pot creure que ha definit mala 

ment alió que tenia fora. Per exemple, tenia un objecte de 

color de color vermelló davant del seu ñas i ha cregut que 

era magenta. Pero si ha cregut que era magenta és o bé per 

qué, 1), li ha paregut magenta en aqueix moment, o perqué,

2), ara creu que li havia paregut magenta, i ja no pot com 

provar-ho de cap de les maneres. Una cosa pot semblar dife

rent a com és, pero no pot semblar-li a un diferent de com 

li sembla. Quan dic 'magenta* en una proposició de sense- 

datum, no em referesc a l'objecte que hi ha fora de mí, ni 

tampoc a l'estímul fisiológic que causa la meua percepció, 

em referesc a la meua captació psicológica d'aquest, siga 

fidel o no ho siga. La proposició de sense-datum no és ex- 

terno-direccional sinó interno-ireccional, i en el moment 

precís d'aquesta captació no sé que puga comptar en contra 

seua. Després tal vegada ja no puga saber si abans m'havia 

paregut com ara em sembla o d 'una altra manera. Puc saber 

que abans havia vist l'objecte malament si li he dit magen

(257) Ibid.
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ta, perqué ara l'observe millor (i comprove que no ho és); 

pero del que ja no estic tan segur és de si abans m'ha pare 

gut com ara i he descrit malament la meua experiencia (i 

aquest seria l'únic error que podria contindre la proposi

ció de sense-datum), o si m'ha paregut tal i com 1 'havia 

descrit, encara que m'haja paregut diferent a com realment 

é s ; i no puc tornar a veure com m'havia paregut aleshores, 

i si intente portar-lo a la memoria, aquesta pot falsificar

lo per la influencia de visions anteriors.

Peí que fa a la segona oració de la cita anterior, 

he de comentar també algunes coses. Si les proposicions 1) 

"It seems to me , personally, here and now, as if were see- 
ing something magenta" i 2) "That is magenta", es conceben 

externo-direccionalment, és a dir si es refereixen a l'ob

jecte exterior, el problema n'és un, pero si es conceben 

interno-direccionalment, si es refereixen al sense-datum, 

n'és un altre. En el primer cas la proposició 1) pot inter 

pretar-se com:

la. "Estic inclinat a creure que veig, ací i ara,

alguna cosa i inclinat a creure que aquesta

cosa és de color magenta".

Hom pot dir respecte d'agó que si no hi ha tal cosa, o 

aquesta no és magenta, aleshores estic equivocat. Pero aques

ta equivocació no pot voler dir que la meua proposició és

falsa; sinó més bé que la meua inclinació a creure es decan
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ta en un sentit equivocat. M 1incline a creure que és magen 

ta quan en realitat no ho és. Pero la proposició mateixa 

no podem dir que és falsa. El verb 'semblar' i els seus 

sinónims són més bé verbs modals. El que la cosa de fora 

no siga magenta fará que, si ho descobresc, deixe d'estar 

inclinat a creure-ho, peró no que en aquest moment crega 

que estic inclinat a creure-ho quan no ho estic en reali

tat. Que diga que em sembla vol dir que no afirme que ho 

siga o que no ho siga, sois mostré la meua inclinació vers 

la primera possibi 1 itat. Si despullem a aquesta afirmació 

de tota la seua cárrega psicológica, l'únic que afirmem és 

que alió que veig és magenta o no ho é s , en definitiva, una 

tautologia, i per tant res no la pot falsar en el moment 

que hom l'emet, a no ser el fet que diga que es sent incli

nat a creure-ho quan no se sent inclinat en realitat. Peró

si h o creu o no és quelcom del qual considere que el sub- 

jecte no pot teñir cap dubte. Si hom diu C(V (M )) (°n ' ̂ '

és el predicat modal de creenga), el fet que * ° ^ x ^ ^ x ’

poden convertir en falsa la seua creenga, peró no la seua 

proposició. Si és així , aleshore Quinton té raó quan afir

ma :

"The ostensible firmness and incorregibility of 
these assértions is a consequence, not of refer- 
ring to a class of private, given entities, but 
rather of the modesty of the claim'they make. So 
what the argument from illusion establishesis not 
that we always inallibly knov what our sense-expe 
rience is likef but only that whether or not we
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know what is the case, we can always say, without 
much fear of contradiction, what we are inclined
to believe is the case" (258).

I la majoria de vegades és cert que,de les proposicions

que passen per ser de sense-datum,es pot dir que són en rea 

litat afirmacions temptatives i cauteloses sobre el que hi 

ha fora. No són proposicions de coneixement directe sió ex 

pressions temptatives de creenga.

El que es pot al.legar llavors és que si agó és

una veritat necessária, aleshores no és informativa, i aques

ta és la crítica que jo sostinc. De 1 'única cosa que infor

ma és de la seua inclinació vers la possibilitat d'una so

bre 1 'altra. Peró, respecte d'alló que comptaria com a possi 

ble falsació, res no hi ha en el món extern que puga assu- 

mir aquest 'role'. Si jo div, 'Acó és magenta, em sembla', 

estic posant un segur, al temps que lleve prácticament tota 

la infornació que la part anterior a la coma oferia; per

qué, podem dir: 'Pero, és magenta o no hoés?" I si ens ana-

ra la vida en la possibilitat que aixó fora o no magenta, 

ens quedaríem tremolant amb aquesta resposta.

Respecte de la proposició 2) entesa externo-direc

(258)"The Problem of Perception", pág. 501. el que diu Quin 
ton és perfectament válid, dones, per el sentit exter- 
no-direccional. Després farem una precisió sobre agó.
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cionalment, haurem de dir que, aquixa sí, la falsa tant que 

no hi haja res com que alio que hi ha no siga magenta.

Si aqüestes proposicions s 'interpreten interno- 

di receionalment, aleshores poden significar:

Ib. Alió que ara veig és una aparenga del color 

que jo m'incline a anonmenra magenta.

2b. Alió que ara veig és una aparenga magenta.

En 2b hom pot equivocar-se, i no estic segur de 

si sois verbalment. Si admitírem que hi ha realment actes 

tais com veure aparences, aleshores hom no pot equivocar

se respecte d'agó, perqué veure úna aparenga és paréixer 

que es veu alguna cosa (per al defensor deis sense-data, 

encara que agó siga fals des del punt de vista del sentit 

comú). Peró encara que no puga equivocar-se respecte del 

veure una aparenga, potser puga equivocar-se en descriure- 

la com magenta. (No vull entrar ara a considerar si aquest 

error seria merament verbal o no, pense que en alguns casos 

podríem dir que no és purament verbal (259)). Peró el que

(259) En el sentit mateix d'aquesta discusió, Pears comenta

"Let us first inquire whether the fact of uncertain 
ty is associated with the possibility of error that 
it is not purely verbal. Austin assumes that it is, 
but an argument will prove that all sense-datum sta 
tements however inespecific, run an appreciable 
risk of error that is not purely verbal. For decrea 
se in this risk is, in part, function of decrease
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interessa senyalar ara és que, per aquest risc, hom pot 

acudir encara al recurs d'emprar sempre proposicions del 

tipus Ib; agó és proposicions amb un doble segur que el lliu 

ren fins i tot d ' aquest possible risc, Un altre c.op, aques-

in specificity. But the following argument shows 
that some sense-datum statement run an appreciable 
risk of this kind. Suppose that a person is asked 
to make a sequence of reports on his sense-data, 
all of the same general kind, but each more diffi- ‘ 
cult than the preceding T--»!] As the difficulty in 
creases, he will become more and more liable to er
ror, if he makes unguarded statements about his sen
se-data, and do his statements will become more 
guarded. But the increase in his caution will not 
be the right function of the increase in the diffi— 
culty to the task except in those areas in which 
experience has taught him the limits of his powers 
of discrimination, and even then the lesson is not 
easy to apply. Therefore such sequences will inclu 
de cases in which he hazards a statement about his 
sense datum without the second edge fósense tipus 
de protecció de lbj and gets it wrong, but not in
a purely verbal way" (Op . cit. , pág. 76).

Peró aleshores el defensor deis sense-data pot aconse 
llar que en totes les ocasions s'empren proposicions 
del tipus Ib.

Per altra banda, cree que Peras s'equivoca en una al
tra qüestió, que és la mateixa que pocs crítics deis 
sense-data tenen en compte. Afirma Pears:

"The method of fixing the limit Qa la classe deis 
errors purament verbalsj is to distinguish between 
three things -the actual character of sense-datum, 
its believed character and its stated character- 
and so to distinguish two reasons why the third 
thing may fail to match the first: namely, the se
cond may fail to match the first or the third may 
fail to match the second. If someone rejeets this 
criterion and prefers to say that all mismatches 
between the third and the first are cases of pure
ly verbal error, what he says is uninteresting"
(pág. 77)

Esti d'acord amb la segona oració d 1 aquesta cita; 
pero hi ha quelcom en la primera que no compártese.
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ta solucióel porta a una mera proposició ostensiva, inin- 

formativa. Res no s'arrisca, res no s'hi guanya. Hom pot 

dir que tampoc són aqüestes les proposicions que empren 

aquests teórics; peró el que és cert és que sempre els que 

da el recurs d 1empar-les. Al cap i a la fi, sembla que l'ú 

nica convlusió que podem treure és que o bé són també corre 

gibles o no són informatives. En un o en l'altre cas perden 

la batalla.

Es poden fer moltes més critiques a la incorregi 

bilitat de les proposicions de sense-data. Per exemple, es 

pot sostenir que no está tan ciar que la descripció d 'una 

experiencia sensorial consistesca merament en l'aplicació 

d 'una regla del lengutage sense fer refeéncia al passat, 

ni que aquesta siga en tots els casos tan senzulla d'apli- 

car. Pero com el meu interés no és tant el de mostrar que 

no són incorregibles com mostrar l'inútil d 'aquesta incor-

Pears distingeix entre el carácter real del sense- 
datum i el seu carácter cregut, a banda del que s'a 
firma; peró jo cree que la primera distinció no es 
pot efectuar en el sense-datum. El sense-datum no 
és sois 1 1estimulació fisiológica, torne a repetir, 
el carácter real i el carácter cregut coincideixen 
en el sense-datum, perqué aquest només té les carac 
terístiques que aparenta teñir i totes les que apa
renta teñir. Tal vegada per aixó el que s'afirma si 
ga 'Uninteresting' com diu Pears, peró afirmar un 
sense-datum és aixó i no una altra cosa: afirmar el
carácter cregut, si tot va bé i l'afirmació es cor- 
respon amb aquest, és calar. L'únic error possible 
aleshores és que el sense-datum afirmat no correspon 
ga efectivament amb el sense-datum cregut.
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regibilitat, no entraré en detalls d 1aquest tipus.De tota 

manera, pense que és més bé el cas que aqüestes són, si de 

cas, incorregibles no perqué siguen absolutament vertaderes 

(estic parlant de les del tipus 2b), sinó perqué certs er- 

rors no es poden detectar, o almenys no es poden detectar 

intersubjectivament. Tal vegada és més bé' en aquest sentit 

en el qual no són corregibles. I, per altra banda, el pro

blema és que si, malgrat tot, són incorregibles és perqué 

com diu Austin:

" ...to stipulate that a sense-datum has vhatever the 
speaker takes it to be -so that if he says some- 
thing different it must be a different sense-datum- 
amounts to making non-medacious sense-datum state
ments true by fiat; and if so, hov could sense-data 
be, as they are also meant to be, non-linguistic 
entities of which we are aware, to which we refer, 
that against which the factual truth of all empiri 
cal statements is ultimately to be tested?" (260)

Ací está l'auténtic problema. Si els sense-data 

són dependents en llur existéncia i llurs qualitats de 1 1 a 

prehensió per part del subjecte, aleshores un enunciat que 

es limite a descriure'ls, difícilment podrá contenir error. 

Peró 1 1 error s 'elimina fent dependre a l'objecte de conei- 

xement de l'acte dé conéixer-lo, i aleshores agó no pot 

constituir coneixement; perqué, per definició l'objecte 

de coneixement ha de ser independent de l'acte de conei-

(260) Sense and Sensibilia, nota de la página 113.
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xer'l (261).

Pero, una vegada mantingut agó, alguns dubtes 

m'assalten. Pense que aquest llenguatge deis sense-data 

tal i com es v o l , aquest llenguatge incorregible, és una 

utopia. Pensem en un tipie exemple de sense-datum: una post

imatge. Mirem durant una estona una bombeta eléctica i de£ 

prés mirem cap a una paret blanca o tanquem simplement els 

ulls. Concentrem-nos en averiguar i definir que és alió 

que ocupa el nostre camp visual. Estem segurs de poder de

finir fidelment el que veiem? Una, varies taques de colors 

brillants bailen en el nostre camp visual. Canvien constant 

ment de nombre i de color, es concentren, es dispersen. 

¿Sabem sempre quin és el nombre exacte de taques brillants 

que percebem en cada moment i quin és llur color? Pense 

que moltes vegades ens sentirem impotents de donar qualse- 

vol descripció fidel. El nostre vocabulari no és, en abso- 

lut, tan ric com per poder caracteritzar correcta o fidel

ment el que veiem en cada cas. I, sobretot, la nostra capa 

citat d'atenció no és tan elevada com per poder donar comp 

te verbalment deis canvis tan rápids que hi observem en 

cada moment. Necessitem concentrar-nos per poder definir

(261)Per raons d'espai i de prioritats, no m locuparé ací
deis problemes de la privacitat i de l'accés privile- 
giat, tan íntimament conectats amb el llenguatge de 
sense-data. Una discussió sobre aquests temes és des- 
envolupada en el capítol 3 de la meua tesi de licen
ciatura "El Argumento de la Ilusión: Ayer y el Feno
menal ismo" .
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qué percebem en cada instant, pero alió canvia tan rápi- 

dament que no ens dona ocasió. Tal vegada, sempre que in- 

tentem dir alguna cosa, ens dóna la sensació de no haver 

dit tota la veritat o, més bé, d'estar dient falsedats. 

Tenim la temptació d'assenyalar i dir "Aixó és el que veig" 

perqué sembla ser aquesta 1'única:manera de teñir temps de 

dir qué veiem en cada ocasió. Peró ciar, l'altre no ho pot 

veure. Per tant, experimentem una gran frustració respecte 

de les experiéncies d'aquest tipus. Potser haurem de con- 

cloure, llavors, que tal coneixement incorregible ens con- 

demna al silenci, car cada vegada que intentem verbalitzar 

alió que veiem ens dóna la sensació que estem dient quel- 

com fals; almenys si no volem utilitzar proposicions del 

tipus Ib, és a dir, proposicions amb segur, que tampoc 

diuen res més que temptativament i que, al cap i a la fi, 

tampoc ens són de gran ajut en ocasions d'aquest tipus. Ni 

tan sois aqüestes ens lleven en aqueixes circumstáncies el 

sentiment d 'impoténcia, ni són suficientment rápides com 

per que ens permeten dir en cada moment el que veiem alho- 

ra que prestem atenció.

Ara, després d'aquesta reflexió, hom em pot fer 

dues critiques, o almenys dues preguntes que responen a 

la perplexitat: 1) Aleshores, en qué quedem, és el llenguat

ge de sense-data incorregible o no ho és?; i 2)aleshores, 

si acceptes que veus post-imatges i consideres a aqüestes
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com a cas paradigmátic de sense-data, com dius que no ac- 

ceptes l'existéncia de sense-data?

Respecte de la primera pregunta, he de dir que 

tant se val. Cree que he demostrat que, si de cas aqüestes 

proposicions foren incorregibles, seria a base de no ser 

informatives, o almenys no informatives en el sentit relie 

vant per a la percepció. I si no són incorregibles, alesho 

res el defensor deis sense-data tampoc ha aconseguit el 

seu propósit. En un o altre cas, no els aconsegueix (infor 

mació i incorregibilitat no fan H i g a )  i peí que a agó fa 

referencia, tan se val que siguen incorregibles com que 

no .

Peí que fa a la segona pregunta, he de dir que 

pense que sí que podem dir que veiem post-imatges, peró 

aqüestes es diferencien de coses com ara les al.lucinaci- 

ons. Les post-images tenen un origen extern a l'aparell v_i 

sual i són causades per l'objecte físic; simplement, a cau 

sa de la intensitatde la llum que aquest objecte emet o re 

lexa (o degut al contrast amb el seu fons o el temps que 

estem mirant-lo) segueix veient-se després (amb les varia- 

cions corresponents) que la causa ja no actúa, o és que la 

causa segueix actuant més temps que el que está present, 

com hom ho vulga dir. De tota manera, les post-imatges són 

un cas particular, amb unes peculiaritats particulars i amb



379

un nom particular. Intentar que sempre que veiem, veiem 

primer (o som conscients de, o coneguem de manera més fia 

ble) coses del mateix tipus que les post-imatges és por

tar les coses una mica massa lluny.
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3^3_Proposic i o n s d e s e n s e —data_versus_

Hem vist, dones, que si les proposicions de sense 

data foren incorregibles seria perqué no són, o són escas- 

sament informatives. Hom pot dir en el llenguatge de sense- 

data que veu "quelcom roig i rodó", tant si té davant deis 

seus ulls una tomaca, com si té una bola de billar roja (o 

blanca si té algún defecte visual o pateix algún tipus d'a 

tac com el de Smith), com si n'hi ha un gat blanc i ell al- 

lucina. Peró la comesa fonamental de la percepció, del lien 

guatge de la percepció, és la d ' oferir informado sobre el 

món. Les proposicions de sense-data són incorregibles (anem 

a posar que ho siguen) perqué res del món no les pot falsar 

o, si bé no, corregir, encara que siguen falses. Per tant, 

en parlar de percepció, interessa (almenys en la majoria 

de casos) utilitzar un llenguatge lógicament corregible; 

que no parle del subjecte i de la seua experiéncia privada 

-interessant també per altra banda, en alguna circumstáncia- 

sinó de l'objecte que causa aqueixa experiéncia. Si jo par

le de la meua experiéncia privada, potser res no puga comp 

tar en contra de la meua afirmado, peró tampoc estic do- 

nant una informació rellevant, o , almenys tan completa com
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la que hom em pot i em sol demanar. No estic parlant del 

món, cosa per la qual normalment se'm demana, sinó d 'aquei 

xa petita part del món que sóc jo mateix. I si sempre par

le de mí, hom em rebutjará per aqueixa meua gran cárrega 

d 'egocentrisme. Les proposicions de sense-data no diuen res 

que un fet ulterior puga lógicament refutar (heus agí la 

seua pobresa epistemológica). Pero si volem aconseguir i 

oferir coneixement, ens interessa utilitzar un tipus de pro

posicions que siga lógicament possible (almenys com a clas- 

se, sense teñir en compte les condicions en que s'emeten) 

refutar per fets ulteriors (heus ací la riquesa epistemoló 

gica de les proposicions de cosa material). Les proposici

ons de sense-data aconsegueixen llur certesa a base de re

nunciar a tot alió que les puga falsar (per tant, a tot 

alió que súpose informar), peró no per aixó hem de dir que, 

com aquest no és el cas de les proposicions de cosa mate

rial, no hem de conéixer la veritat de molts d'aquest ti

pus d'enunciats; car, com afirma Fred Dretske:

"...the fact that we would make fewer mistakes 
by taking greater precautions does not mean that 
when we do not take precautions we are also ma- 
king a mistake" (262).

Aquest és un deis arguments favorits del defensor 

deis sense-data: sois podem conéixer alió del qual tenim

(262) Seeing and Knowing, pág. 137.
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absoluta evidencia i sois tenim absoluta evidencia del sen 

sedatum o conjunt de sense-data. Malgrat el perill de tor

nar enrera, em detindré un instant altre cop en aquest punt, 

potser des d 1 una altra perspectiva. Si, efectivament, afir

mar la presencia d 'un objecte implica una serie de propo

sicions sobre el futur (sobre futures percepcions) és per 

aixó que aquest tipus de proposicions ofereixen informació 

i coneixement. Quan, davant d 'un X, jo afirme que veig sen- - 

se-data de tal i tal tipus, parle més sobre mí que sobre 

X, més quan no hi ha una conexió lógica entre aquiex X i 

els meus sense-data. Peró si jo afime X, estic afirmant un 

munt de coses que jo i els altres podem verificar si hi ha- 

guera algún dubte i que faran vertadera o falsa la meua 

afirmació. I, un altre cop, ¿significa aixó que la percep

ció de X és fruit d 'una inferencia o que és una construc- 

ció? (Recordem que en aqueixes mateixes afirmacions es basa 

va Ayer per mantenir-ho). Jo cree que res no té que veure. 

Peró són molts els autors que, a 1'igual que Ayer, fan d'a

quest fet una prova que els enunciats de percepció d'objec- 

te físic són fruit d 'una inferencia. Aisí, Jonathan Harri- 

son, per exemple, afirma:

"...there is inference, at least in the sense 
that the statement 'That is a pig' entails an 
enormeous number of statements vhich can be known 
only by inference and which are such that the sta 
tement that is a pig would have to be false if
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they were false" (263).

Es cert, en alguna manera, que dir ■ "Aixó és un 

porc" implica tota una serie d'enunciats (264). D'aquí la 

riquesa informativa d'aquesta proposició front a les de 

sense-data. Peró aixó no vol dir que "AixO és un porc" siga 

fruit d 'una inferencia. Veure que aixó és un porc é s , en 

certa manera, veure que será accessible també a altres ob- - 

servadors, que en determinades circumstáncies fará unes de- 

terminades coses, etc. Així, la informació continguda en 

"porc" és en aquest sensti molt més gran que la que conté 

"animal" i, sobretot, molt més gran que la que es conté en 

"quelcom de tal i tal forma i color" (on sois es descriuen 

qualitats fenoméniques sense comprómetre's amb l'existéncia 

física). Per altra banda, són aqüestes expectatives les que

(263) HARRISON, J., "Direct Perception and the Sense-Datum 
Theory" en H.D. Lewis (ed.), Contemporary British Phi 
losophy, Fourth Series, London, George Alien & Unwin, 
1976, págs. 133-154; pág. 142.

(264) Tal vegada hi hauria que parlar d 'expectatives i no
d 'implicacions, com fa Russell en la cita que segueix. 
Quelcom semblant és el que nosaltres mantenim. Diu 
Russell:

"Una part -peró cree que la totalitat no- d'alló 
que afirmo quan dic "aquí hi ha un ratolí" consis 
teix en expectatives i en expectatives hipotéti- 
ques. Nosaltres creiem que, si contibuem mirant, 
o continuaren veient un ratolí o veurem com s 'ama 
en un forat o en una escletxa; ens quedaríem molt 
sorpresos si de sobte s'esvanís allí al mig, per 
bé que aixó es pogués fer fácilment en una pel.lí 
cula. Creiem que si el toquéssim tindria el tacte 
d'un ratolí. Creiem que si es mou es mourá com un
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permeten la verificado o la falsació. ¿Vol dir aixó que 

"Aixó és un porc" es deriva d'elles, que és fruit d'una in

ferencia inductiva o com siga? ¿Vol dir aixó que es basa en 

aquelles i és una conclusió de les mateixes? Pense que no. 

S'aprén a veure, és cert, pero una vegada s'ha aprés, cer- 

tes coses són pressuposdes cada vegada. No s'ha de pensar 

en totes aqueixes coses per poder veure un porc, ni tampoc 

per poder saber que alió que es veu és un porc. Perqué sé 

qué és un porc (perqué sé totes aqüestes coses) sabré imme- 

diatement que és un porc quan el veja en condicions normáis 

d ' observació. Tampoc necessite verificar totes i cadascuna 

d'aqueixes coses per poder saber que alió que veig és un 

porc, simplement veig directament un porc, perqué veure una 

part del porc en condicions 'standard' dóna prou justifica

d o  per creure en l'existéncia del porc i tot el que aixó 

comporta. I és que, encara que jo puc veure un porc sense

ratolí i no com una granota. Si com anatomistes, 
podrem pensar que, si portéssim a terme una disec 
ció, hi trobaríem els órgans d'un ratolí. Peró 
quan dic que "creiem" totes aqueixes coses, aixó 
resulta massa definit. Les creurem si ens pregun 
ten" (EL coneixement huma, Vol. 2, págs. 223-224).

Siga com siga, que alguna d'aquestes expectatives 
rellevants no es done es prou per negar la proposi
ció. Peró, al contrari del que diu Russell, jo man- 
tinc que no es fa cap inferéncia. Es el concepte 
"ratolí" qui en certa manera conté totes aqüestes 
expectatives, si sabem el seu signifi.cat, basta que 
un ratolí passe per davant deis nostres ulls per que 
sabem que és un ratolí i per tant totes aqueixes al- 
tres coses. No hem de comprobar totes aqueixes altres 
coses a fi de saber que és un ratolí.
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saber quina cosa és un porc, sois puc veure que aixó és un 

porc si ja sé qué son i com són els porcs; per tant, no ne- 

cessite elucubrar sobre totes aqüestes implicacions, ni pas 

sar a través d'elles. Com ja sé qué és ser un porc, puc veu 

re immediatament que aixó és un porc, és a dir, puc saber 

immediatament mitjangant aquiexa percepció que aqueix objec 

te que jo veig és un porc.

Per altra banda, no hi ha res que puga comptar com 

a condicions suficients i necessáries per dir que quelcom 

és un porc. Millor dit, aqüestes condicions no són clares 

i definides i, per tant, l'esforg de verificar-les totes i 

cadascuna abans de poder dir que sabem que alió que veiem 

és un porc seria irrealitzable. Peró aquest coneixement so

bre els porcs ja el tenim; en veure un porc en condicions 

'standard' d 'observació, podem sentir-nos perfectament auto 

ritzats a esperar que totes aqueixes coses s 'acomplesquen; 

no tenim per qué buscar justificacions a quelcom que no les 

mereix, aqüestes s'han de buscar quan algú té dubtes (no se 

sent justificat). (Peró dubtar que quelcom que apareix a un 

metre de distancia i a plena llum del dia és un porc, o in

tentar justificar-ho, és absurd). Hom pot conéixer alió del 

qual no té acp motiu per dubtar, no és raonable dubtar, i 

no sois alió del qual és impossible dubtar. Quan dic "porc", 

no pense en quines són les condicions que s'han de acomplir 

per que la meua afirmació siga vertadera, ni necessite veri
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ficar-les. Ara b é , si alguna d'aquestes, que tothom accep- 

taria, no es donara, és quan, retroductivament, hauria d 1in 

ferir 1 1 existencia d'alguna anomalia i no podria dir en el 

futur que havia vist un porc. Per veure un porc, en el sen

tit rellevant de "veure" que hem considerat abans, és a dir, 

aquell que hem considerat que respon vertaderament a "Qué 

veu directament S?" i que retraduiem com "Qué coneix S direc 

tament de l'objecte mitjanqant aqueixa percepció?", és neces 

sari haver vist abans un porc o posseir una definició prou

exacta de qué és un porc. Hom pot veure un porc encara que

no sápia que és un porc, peró no pot veure que és un porc, 

no pot saber per aqueixa percepció sola (sense cap ajut pre 

sent, anterior o futur) que aixó és un porc, si no sap ja 

qué és ser un porc, si no sap algunes coses que "ser un 

porc" implica. Peró si ja les coneix, pot veure directament, 

pot saber directament per aqueixa percepció, que aixó és un 

porc, sense necessitat de fer cap inferéncia des d'alló que 

ser un porc implica i sense haver de verificar cap d 'aquei

xes imp1 icacions. Com afirma Austin:

"We learn the word 'pig'f as we learn the vast 
majority of words for ordinary things, ostensive- 
ly  -by being told, in the presence of the animal, 
•That is a pig'; and thus though certainly we 
learn what sort of thing it is to which the word 
'pig* can and can't be properly applied, we don11
go through any kind of intermedíate stage of reía
ting the word 'pig' to a lot of statements about
the way things look, or sound, or smell" (265)

(265) S&S, pag. 121. Collin McGinn capta perfectament el sen
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El que sí que veurá el subjecte S, en tot cas, si 

les condicions d'observació per part d'ell o de l'entorn 

no són massa anormals, és que alió és extern a ell, sápia 

o no sápia que és un porc, sápia o no que és un animal. 

Aquest és el concepte mínim, en un món de llenguatge d'ob- 

jectes públics. La resta dependrá, dones, del coneixement 

previ que tinga de les coses. Que quan veiem, per exemple, 

un escurgó, veiem que és un escurgó, que és una serp, que 

és un animal o simplement que és una cosa allargada de 

tal i tal manera, dependrá de la cárrega de coneixements pre 

vis que hom posseeix. Quan més gran siga la cárrega de conei 

xements previs a aqueix acte perceptiu, més definidament veu 

rem (conceptual itzarem) alió que apareix davant deis nostres 

ulls, aplicarem un concepte més definit, que té més implica 

cions contrastadores que el poden falsar, i, per tant, és 

més ric. En aquest sentit, el concepte "escurgó'1 és més ric

tit d'aquest problema en la cita següent:

"On the one hand, there is the idea of that of 
which we are underivately aware -things directly 
present to the mind without any process of reaso 
ning. On the other hand, there is the idea of ob 
jeets whose nature and existence is incorregibly 
known to the object -things about which he cannot 
have false beliefs. If we suppose, illicitly, that 
the former idea entails the latter, then we shall 
find ourselves withholding the former litle from 
objeets which fail to qualify for the latter in 
particular external objeets, since.they are not 
infallibly known, will be declared not directly 
present to awaraness. The cure for this temptation 
to deny that we are acquainted with external ob
jeets is simply to distinguish the two ideas; and
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que el concepte "serp"; pot ser una serp sense ser un escur 

gó, peró no a la inversa. Aixó no vol dir que hom no puga 

saber per l'acte perceptiu que alió que té davant deis ulls 

és un escurgó. Precisament u pot saber-ho, pot veure que és 

un escurgó, mentre que altres sois poden veure que és una 

serp .

Potser el que hauríem de fer és, deixant ja a un - 

costat tota la polémica sobre els sense-data, centrar-nos 

en el fet que un mateix objecte es pot veure aplicant-li dî  

ferents conceptes, més o menys deteriminats segons siga la 

cárrega de coneixement que l'individu posseesca, o segons 

quines siguen les condicions en qué l'observa. Tal vegada 

agó siga el que interessa en percepció: Mentre u pot saber 

mitjangant un acte perceptiu que hi ha alguna forma allarga 

da aquí fora, altre pot saber directament que és una serp 

i Martínez, que en sap de serps, pot saber que es tracta 

d 'un escurgó. Així, el conjunt de proposicions amb les quals 

es compromet cadascú és més ampli i per tant la informació 

que adquireix i pot transmetre és més ampia; també son més

there is no contradiction in the notion of an 
object of direct perceptual avaraness with res- 
pect to which our beliefs are fallible" (The Cha 
racter of Mind, Oxford, Oxford University Press, 
1.982; pág.46).

Dicker ha mantés aquesta mateixa idea en Perceptual Know 
ledge.
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les circumstáncies que la poden fer falsa, peró no per aixó 

hem de dir que no pot saber amb certesa que es tracta d 'una 

serp. ¿Qué millor justificació que, sabent cóm són les serps, 

veuren una a plena llum del dia. No necessita pensar en cap 

d'aquelles proposicions que "ser una serp" poguérem dir que 

implica, i molt menys verificar-les. En definitiva, hom veu 

aplicant un concepte més o menys ampli en relació inversa 

a la cárrega de coneixements rellevants per al cas que tin-' 

ga .

Peró, aqüestes intuicions esbossades ací mereixe- 

ran un tractament més serios en el capítol següent, en el 

qual ens proposem d 1analitzar més en detall en qué consis- 

teix "percebre" o "S percep X". Passem, dones, a aquesta 

tasca.



4. CAP A UN REALISME EPISTEMIC



390

f^._5*?_*_2?_5I*í;í§ÜI_IfíSTEHIC

Una vegada rebutjada la teoria deis sense-data, 

intentarem definir qué és "percebre1 o, millor, quines són 

les condicions suficients i necessáries per poder dir que 

'S percep X ' . En aquest respecte, i abans d'entrar en discus 

sió, vull advertir que pretenc sostenir una teoria de la per 

cepció que podem anomenar'realisme epistémic'i que es carac- 

teritzará pels dos següents trets fonamentals:

1) Moltes vegades podem percebre directament un 

objecte material (i sempre, potser amb l'excep 

ció de les post-imatges(266), un objecte pú- 

blic), agó és, moltes vegades podem saber de 

manera immediata que alió que percebem és un 

objecte físic i moltes vegades també quina cosa 

és aqueix objecte públic.

2) En la percepció alió que és rellevant és el seu 

carácter epistémic, de creenga o coneixement. 

Aquests darrers están lógicament vinculats a 

tot acte perceptiu; de tal manera que no pot

(266) Recorde's el que es va dir sobre aquesta qüestió en 
les pagines 378-379.
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hi haver percepció sense creenga.

Així, estic disposat a sostenir que sois pot ha- 

ver-hi percepció si hi ha algún tipus de creenga en el ma- 

teix acte perceptiu. Sostindré, per tant, que percebre és 

apercebre's, que en tot acte perceptiu s'adquireix alguna 

creenga o, com afirma Roxbee Cox, és manté una d'antiga

(267). Dins d'aquesta línia, em preocuparé fonamentalment - 

de si la percepció es pot definir mitjangant 1'expressió 

'percebre que', o si aquesta és alió més básic en la percep 

ció; m'ocuparé, dones, de veure si aquesta té fonamentalment 

un caire proposicional.

D'alló que he dit es desprén, per tant, que em sî  

túe en la línia d'Armstrong i Pitcher (268), encara que es- 

tic disposat a fer certes concessions a algunes de les te

sis del 'percebre no-epistémic (269). Aixi les coses, podem 

comengar per un intent de definició clássica en termes de 

creenga. Aquesta definició realista clássica és la que de- 

fensen Armstrong i Pitcher i que, sintetitzant i obviant al

(267) ROXBEE COX, J.W., "An analysis of Perceiving in Terms 
of the Causation of Beliefs" en F.N. Sibley (ed.), Per 
ception. A Philosophical Symposium, London, Methuen, 
1.971; págs. 23-64.

(268) Veure: Armstrong, Perception and the Physical World
i A Materialist Theory of Nind, London, Rouledge & Ke 
gan Paul, 1.968.

(269) Percebre que no conté cap creenga.
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gunes diferencies entre ambdós, podem reproduir així (270):

'S percep X' = S rep causalment, a través deis 

sentits, una creenga perceptiva o una inclinació 

a creure, almenys parcialment vertadera, sobre 

aqueix X.

El problem

opinió de molts auto

sideren el seu major

sevol referencia a 1

cosa que en fa impossi

téntica def inició. A

peete d 'aqüestes aná

a que presenta aques 

rs, el mateix que el 

avantatge, a saber, 

'experiencia percept 

ble -segons els seus 

lanH. Goldman, per e 

1 i sis:

ta definició és, erí 

s seus defensors con 

que suprimeix qual 

iva o a l'aparéixer, 

detractors- una au 

xemple, afirma res-

"The essential of these analyses are the same -both 
ommit reference to perceptual experience or appea 
ring, limiting perception to the epistemic compo— 
nent alone and ifentifying conscious perception 
not with the possession of belief, often incons- 
cious, but with the acquisition of belief via sui 
tably stimulation of the sense systems. They dif- 
fer in their unpacking of the notion of belief it 
self, and in that Pitcher expressly holds that if 
none of S's acquired beliefs or inclination to be 
lief about x are true of x y then S cannot be said 
to perceive x" (271).

(270) Vegeu: Pitcher, A Theory of Perception, págs 85-130 
i Armstrong Perception and the Physical World, págs. 
105-130 i A Naterialist Theory of Nind, págs. 209-90.

(271) "Appearing as Irreductible in Perceotion", philosophy 
and Phenomenological Research, Vol. 37 (1976-77), p p . 
147-164; págs. 147-8
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Un deis principáis opositors a aquesta análisi re 

duccionista, a mes del mateix A.H. Goldman (272), i un deis 

de major influencia, és Fred I. Dretske, sobr.etot en el seu 

llibre Seeing and Knowing (273). En opinió d'aquest, la per 

cepció no es pot reduir al seu sentit epistémic, sinó que 

n'hi ha un altre (o una altra manera) de més básic i que ell 

anomena 'no-epistémic'. A aquesta disputa dedicarem bona 

part del que segueix.

(272) Diré sempre A.H. Goldman per tal que no es confonga 
amb 1'altre Goldman, Alvin I., que hem citat en alguna

part d'aquesta tesi (al final de 1'apartat de dicat a la TCP 
de Grice) i que tornarem a citar.

(273) En Knowledge and the Flow of Information, Oxford, Basil 
Blacwell, 1981, varia en certa mesura els seus plante- 
jaments. Allí afirma, per exemple:

"...although one can see(hear, etc.) an s which is 
F (sensory encode information about S and, in parti 
cular that it is F) without believing or knowing 
that it is F (without even having the concepts requi 
site to such beliefs), perception itself depends on 
ther being a cognitive mechanism able to utilize the 
information contained in the sensory representation. 
In this sense, a system that cannot know cannot see 
..." (p á g . 154).

Aquí está més prop de positures tais com la de Sibley, 
com després veurem.
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4_^l_Es_percebre_creure?

En opinió de Dretske:

"There is a primitive visual ability which is 
common to a great variety o f sentient beings, an 
ability which we, as human beings, share with our 
cocker spaniel and pet cat. It is an endowment 
which is relatively free fron influences o f educa 
tion, past experience, linguistic sophistication 
and conceptual dexterity” (274).

Per a Dretske, aquesta manera de percebre és com

parable amb el trepitjar una xinxa, ni una cosa ni l'altra 

impliquen "en un respecte essencial, una creenga particular 

o un conjunt de creences per part de l'agent" (275). De la 

mateixa manera que hom pot trepitjar una xinxa sense adonar 

se'n, hom pot percebre sense adonar-se que percep (276).
Així, aquest sentit (o aquesta manera) de percebre que Drets 

ke defensa no implica que el perceptor adquiresca cap creen 

ga particular sobre alio que percep, molt menys que ho iden 

tifique. Ara bé, que no ho identifique o que no hi adqueres 

ca cap creenga particular, no vol dir que no n'adqueresca

(274) Seeing and Knowing, pág. 4
(275) Op. cit., pág. 6
(276) Dretske parla només del veure, pero pense que les seu 

es afirmacions poden extrapolar-se ais altres tipus 
de percepció sense fer-li violencia.
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cap en absolut. Pero, vol Dretske arribar més lluny? Ago 

és, quan es referix a un sentit no-epistémic de percebre, 

¿está dient 1) que no és necessari que hom ho identifique 

o 2) que no és necessari que adqueresca cap creenga parti

cular, o 3) está dient que hi ha un sentit básic de perce

bre en el qual no és necessari que es prenga cap creenga, 

siga del tipus que siga? F.N. Sibley s 'inclina per la idea 

que Dretske mánté aquesta darrera positura 3); Daryl Cióse,- 

en canvi, per la primera (277). Després tractarem els plante 

jaments d'aquests dos autors; ara, per tal de no dispersar

nos, ens limitarem ais arguments del mateix Dretske.

Si Dretske afirma efectivament el que es diu en 

la primera part de la pregunta, aleshores elseu sentit no- 

epistémic no ho es del tot (no és del tot no-epistémic). Al 

llarg de les primeres págines del seu llibre es mostra ambi 

gu en aquest respecte. Diu per exemple:

(277) Sibley en "Analisying Seeing I" en Sibley o p . cit., 
pág. 85; Cióse en "What is Non-epistemic Seeing",
Mind, Vol. 85 (1976), p p . 161-170; pág. 165.

De fet, Dretske sembla donar-li la raó a Cióse quan 
en una nota a peu de página diu:

"I have not said that S (a sentient agent) can see 
something without any beliefs; I have only said that 
no particular belief is essential (especially in 
the case of human agents) that he have some beliefs 
in order to qualify for such 'mentalistic' predica 
tes as 'sees so-and—so'. Nonetheless, of one of the 
se beliefs is it essential that he have it" (pág. 17).

El mateix Sibley ho reconeix així també en págs. 91-2.
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"It might be thought that if D is soné physical 
object, ve must at least believe that it (where 
the ’i t 1 is understood as referring to what we 
see) is some sort of object. If this means that 
one cannot see a physical object, such as a table 
or a typewritter, without believing that it is a 
physical object of some sort, the kind of object 
which other people can also see, then it is clear 
ly false" (278).

Aquesta cita pot interpretar-se de dues maneres. 

Pot pensar-se que el que Dretske rebutja és alguna d'aques-- 

tes dues afirmacions o les dues:

1) S no pot percebre X sense creure que és un X;

2) S no pot percebre X sense creure que és alguna

cosa (siga la que siga).

Si Dretske rebutja 1), aleshores estic d'acord amb ell; pe 

ró no ho estic en absolut si el que vol és rebutjar 2). Hom

no pot veure X sense adonar-se'n, i no pot adonar-se'n sen

se creure que és alguna cosa, no una cosa en particular, pe 

ró si 'que és quelcom1, alguna cosa sense especificar-ne 

l'espécie o la categoria. Aquest és un requisit mínim indis 

pensable, en la meua opinió, per percebre. I. prendre-la 

per alguna cosa externa és quelcom immediat; per tant, si 

estic encertat, també aquesta exterioritat formará part del 

requisit mínim per poder dir que hom percep, o, almenys, per 

tal que qui percep diga que percep. Com sosté Soltis:

(278) Op. cit. , pág. 7.
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"...our beliefs that whatever ve take to be seen 
by us has a external existence and reality is firm 
ly fixed and almost automatic, owing to our years
of experience which have linkec seeing with being
the ordinary level of discourse, or, as we are ad
vised by the oíd saying ' Seeing is believing'"
(279 ) .

Peró Dretske presenta alguns arguments en contra 

d'aquesta afirmació; arguments destinats a provar l'existén 

cia d 'un sentit de percebre no-epistémic més básic que el 

"percebre que" i logicament independent de qualsevol creen

ga o coneixement que hom puga adquirir. El primer argument

intenta provar que de vegades veiem les coses sense prestar 

les cap atenció; de tal manera que hi ha casos en qué perce 

bem sense que creguem haver percebut, i per tant, sense que 

adquirim cap creenga sobre el que percebem. Segons Dretske,

podem fer de l'atenció una condició necessária per adquirir

creences, peró no pas per percebre. Així, per exemple, Drets 

ke sosté que quan es donen casos del tipus següent: Un home

que está buscant els seus botons de puny en un calaix, 

tenint-los just davant deis seus ulls, exclama "No veig els 

meus botons de puny" , la resposta més adequada é s : "Has 

d'haver-los vist, estaven just davant deis teus ulls", i que, 

per tant, considerem que hia ha un sentit en el qual diem 

que els ha vists, malgrat el fet que no en siga conscient.

(279) SOLTIS, J.F., Seeing, Knowing and Believing, London, 
George Alien & Unwin, 1966; pág. 111.
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Peró podem respondre perfectament a aquest cas sense abando 

nar la nostra tesi. De fet, Sibley ja va contestar:

"It seems equally plausible to argüe that we are
intending to commit ourselves (in so far as we 
intend anything, or know what we intend), in say
ing 'S must have seen D' to the view that S must
have noticied, acquired some belief about, i.e.t 
seen Qveure epistemicament] D at the time, how 
ever briefly the belief was retained and the epi 
sode remembered" (280).

No és prou docs, que per veure un objecte, aquest 

siga situat just davant deis ulls; ha d'Haver'ne 'discrimi- 

nació1. El que és curios és que el mateix Dretske accepte 

la discriminació (o diferenciació) com a condició necessá- 

ria per qualsevol percepció. I és més curios encara que, ac 

ceptant agó, crega que la discriminació no implica cap grau 

d'atenció, cosa que sí que implica alguna creenga sobre 1'ob 

jecte. La veritat és que hi ha casos problemátics, com els 

casos anomenats 'de percepció inconscient'. Respecte d 'a- 

quests, no sé si acceptar 1'argumentaci ó d'Armstrong que 

"there seems to be no reason to object thepossibility of ac 

quiring knowledge unconsciously", perqué com ell mateix re 

coneix, aquesta resposta sembla desconcertant (281). Pero 

més estraya és l'opció de Dretske i davant de la disjuntiva 

em quede amb la creenga inconscient. Ara bé, encara que s 'ac

(280) Loe. cit., pág. 97.
(281) Perception and Physical World (PPW),págs.123-124.
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ceptara 1'argumentaci ó de Dretske, ens queda el recurs, com 

aconsella Armstrong, de tractar-los com a casos fronterers, 

semblants a la percepció, pero que no aconsegueixen generar 

creences (282) .

Aquella sorpresa incicial que sentíem per l'afir- 

mació de Dretske, que el veure no-epistémic no necessita 

de l'atenció, malgrat el fet que sí que requereix de la dif'e 

renciació, pot disminuir si acudim a la seua propia explica 

ció. Per a ell :

"S sees^ D Qs veu no-epistémicament D]] = D is vi — 
sually differentiated from its immediate environ- 
ment by S ."

I continúa dient:

"...S's differentiation of D is constitued by D's 
looking someway to S and, moreover, looking dif- 
ferent than its immediate environment" (283).

O n , "Looking someway" no s'ha d'entendre més que com afir- 

mant que S diferencia D del seu entorn; no com que li sem

bla a S com si D fóra un C, un E, o alguna altra cosa. Es 

a dir, es tracta sois de discriminació, no d 'identificació.

(282) Ibid. i A Naterialist Theory of Nind (MTM), p p . 223- 
224 .

(283) Op. cit., pág. 20.
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Per tant, tampoc es tracta d 1 adquirir la creenga que 1 ' ob 

jecte en qüestió té una determinada característica. Pero, 

en la meua opinió, la sola diferenciació implica l'adquisi- 

ció d'una creenga, per exemple, la creenga que no forma part 

del fons que rodeja l'objecte, que és una cosa distinta del 

fons, distinta de la resta de coses que apareixen en el camp 

perceptiu. Si és a la percepció que implica sois aquesta 

creenga a la qual Dretske anomena "veure (per a nosaltres, 

en general, percebre) no epistémic" o veure^, aleshores e£ 

taré d'acord amb ell en la idea que tal percebre existeix, 

peró, llavors haurem de convenir que el nom de "no-episté

mic" no és el més adequat.

Una possible interpretació d'aquest percebre no- 

epistémic, que permetria salvar la dificultat el parlar de 

'diferenciar' mantenint que aquest acte no implica adquirir 

cap creenga, és la que ofereix Sibley. En opinió d'aquest 

autor, l'expressió "looking some way" volia indicar en 1'ús 

de Sibley que l'objecte en qüestió ocupa una part del camp 

visual i que, per tant, no implica que siga notat, ja que 

"ser notat" és adquiriralgun tipus de creenga, i la carac

terística fonamental del percebre^ és que cap creenga no 

s 'adquiresca. Així , segons Sibley:

" ..for S to see D. D must. in addition to look- n *
ing somehow to S tbe ’visually differentiated from

BIBLIO TEC A
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its immediate environment by S' U •-1 where this 
presumably does not imply that S differentiates 
D from its environment (which would surely imply 
noticing D and therefcre acquiring some belief
or other), but only that D must be capable of
being differentiated from its environment by S" 
(284).

Les coses així, sembla que l'única condició requerida per

tal que S perceba^ D és que aquest aparega o es mostré d ' â L

guna manera a S, pero, com ja hem vist, aquest aparéixer s£ 

rá també no-epistémic. Per tant, una vegada la dificultat 

de la diferenciació és superada, el veure^ és converteix en 

equivalent a 1 'aparéixer^, qo és, que l'objecte estiga in

d o s  en el camp visual de S (únicament). Per altra banda, 

aquest aparéixer ha de ser interpretat en el seu sentit feno 

ménic, com a 'aparenta visual' ,i . e . , aquell ús que cobreix 

tant l'ésser de les coses (com en el cas en que un plat ro

dó ’apareix' rodó) com la mera aparenga (quan diem del ma

teix plat que sembla el.líptic al veure'1 des de certa posi 

ció. Es a dir, un 'aparéixer' que no es compromet amb com 

siga la realitat, aquell que s 'empra de tal manera que hom 

pot dir que una cosa apareix, o sembla, 0, tant si ho és com 

si no ho és. Així, Sibley pot concloure que hi ha un veure n
tal que :

"To summarize. the sense in which D looks some-n

(284) "Analysing Seeing",págs. 88-89.
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how to S, as I use it where this is a necessary 
condition for S's seeing D, concerns D's looking 
somehow to S independently of whether he notices, 
half notices or 'misnotices' it; and whether and 
hpw D looks to S in this sense depends on both 
his physical situation and his psychological con
dition. Hoe D looks to a normal adult human is 
something he can orüinarily, by paying attention, 
find out, thougj it may require car and cióse at
tention" (285).

Efectivament aquest plantejament soluciona les di- 

ficultats que la diferenciació plantejava a un veure no-epis 

témic, en el sentit que la difereneiació implicava el "ado

nar-se'n" i aquest l'adquisició de creenga. Així, si ha 

d'haver un sentit vertaderament no-epistémic de percebre, 

aquest ha de renunciar a la diferenciació, almenys a 1'ac

tual diferene iació, quedant-se reduit únicament a la capa-

citat que té l'objecte vist de ser diferenciaten el campn
visual (la capacitat de poder ser diferenciat). Pero -i ací 

está el peró- si aquesta solució salva l'etiqueta 'no-epis- 

támic', és a l'elevat preu de renunciar a l'etiqueta 'per

cepció'. Pense que aquesta no és una solució, perqué consi

dere que la percepció de l'objecte no esdevindrá fins que 

aquest no siga realment diferenciat i, per tant, notat. 

Aquesta era la nostra primera crítica i aquest defugi de 

Sibley ens torna al mateix lloc.

Hom ens pot dir.amb raó, que estem*criticant

(285) Pág. 91.
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l'existéncia d 'un percebre no-epistémic sense oferir cap au 

téntica prova del que afirmem. En altres paraules, que tal 

com fins ara hem tractat aquesta qüestió no tenim per qué 

convéncer a ningú que d'antuvi no estiguera d'acord amb no 

saltres. Aquesta acusació és certa, pero encara no tinc més 

remei que endarrerir-la, car altres qüestions del percebre 

no-epistémic reclamen la nostra consideració. Ens queden 

per considerar altres arguments de Dretske (També, més enda 

vant d'altres autors).

El segon argument de Dretske en favor d 'un veu

re no-epistémic apel.la al fenómen de la lectura. Quan hom 

llegeix una página d 1 un text:

"... you saw hundreds of different letters. It is 
possible that you did not see thi many; perhaps 
your attention had strayed so much that the words 
were a blur and not distintions between their cons 
tituent letters were nade. But if we set this pos 
sibility aside, there seems to be nothing extraor 
dinarious in saying, of each of the many letters 
on the page that you saw it" (286).

També podem contestar a aquest exemple. Alan H. Goldman ho 

ha fet per nosaltres, així que hem limitaré a citar-lo:

"... to correctly read the words and sentences

(286) Seeing and Knowing (SK), pág. 11.
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one not only has to descriminate the letters, but 
recognize or correctly identify them, although 
such Identification obviously will not consist in 
conscious pronouncements. Despite the absence of 
such acts of consciousness, it is still the case 
that if I misidentify an 'x' as a'p' I will mis- 
construe tha title of Roosevelt's biography. And 
just as this required identification does not ha
ve to be in each case a conscious event, so per- 
haps neither does the adquisition of beliefs. If 
we grant that beliefs need be neither conscious 
ñor enduring more than a fraction of second, we 
could hold that in correctly identifying the 'x' 
in reading the title The_Lion_an_the_Fox, for 
example, I acquire the fleeting belief that it 
is an 'x'v and this seems to me so from the fact 
that 1 would readly answer an inquiry as to the 
last letter of the last word of the title just 
read" (287).

Peró, al meu entendre, aqüestes no són sinó qües 

tions subsidiarles. El problema vertader i alió que cree 

que preocupa realment a Dretske és laqüstió -que ja hem es- 

bossat en els punts 3.2 i 3.4- que hom pot veure un X, sen 

se veure que és un X i, sobretot, el fet que hom pot veure 

un X sense creure que és un X o, fins i tot, creient que 

és un Y. Agó es tradueix en 1 1afirmació per part de Drets- 

que -la qual jo compártese- que 1'aparenta que presenten 

les coses no está conectada lógicament amb cap tipus de 

creenga particular. Com es mostren les cose no está, en la 

seua opinió, en funció del que nosaltres creiem en aqueix 

acte perceptiu (i agó en la meua opinió ja no és tan evi-

(287) Loe cit., págs. 150-151. Si algú que es sitúa en el
bándol que Dretske respecte del percebre no-epistémic 
desmonta els seus arguments, qué milor que citar-lo?
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dent). D'ací, passa a afirmar que en tota percepció hi ha 

quelcom básic, quelcom primari del qual es pot descomptar 

tot alió que tinga a veure amb la infleuéncia d 'experiénci 

es anteriors, la conceptualització, etc. Podem parlar de 

com apareixen les coses en un primer sentit, abans que hom 

les procé de conceptualització:

"...the state of affairs described by saying that. 
S sees D is a state of affairs whose realization 
does not depend on S's knowing anything in parti
cular, either about D, or about anything else. 
This non-epistemic character of seeing is conse- 
quence of the fact that it lacks positive belief 
content. For I accept as a condition of S's know 
ing that P (where 'P* is some sentence which may 
be eitehr true or false) that he accepts the 
truth of P. Henee if S need not believe anything 
in particular to see D ( neither need know any
thing in particular to see D" (288).n

Es a dir, que hi ha una manera de percebre que és indepen- 

dent de qualsevol creenga o cárrega conceptual. Que hi ha 

una manera de veure en la qual una tomaca es veu igual ais 

mesos de vida que en 1'edat adulta; una manera de percebre 

la naturalesa de la qual comprendrem si descomptem tota la 

cárrega epistémica del percebre ordinari. Una vegada fet 

aquest descompte, ens quedaríem amb el pur 1nueli sensorial1 

que seria alió que li pertoca al percebre no-epistémic.

Peró, de la cita anterior no sembla desprendre's

(288) Dretske, SK, pág. 30.
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agó que hem dit en el parágraf de dalt sino amb certes ma- 

tisacions. Pense que el que Dretske vol dir, en definitiva 

(tal com es desprén de molts deis seus coment.aris i exem- 

ples) no és que hi haja un sentit de veure en el qual no 

participa cap creenga (almenys tal com jo entenc la creen 

ga i que després explicitaré), sino que hi ha un sentit de 

veure que és independent de qualsevol creenga particular 

que es poguera adoptar, siga la que siga. Que, per veure 

X, no es necessari que S tinga aquesta creenga en particu

lar o aquella altra; no hi ha cap creenga concreta que siga 

imprescindible adoptar per poder veure X, cao d'elles com 

a particularitat no está conectada lógicament amb aquest 

acte. Ni tan sois aquelles proposicions -o creences- que 

el defensor deis sense-data considerava incorregibles hi 

estaran conectades, perqué ni tan sois aqüestes han d'ésser 

cregudes necessáriament; encara que, si fóra el cas que es 

cregueren en una ocasió determinada, podrien ser cregudes 

sense possibilitat d'error. Ara bé, que cap creenga parti

cular estiga conectada lógicament amb la percepció d 'un ob

jecte X determinat, no és equivalent al fet que aqueix ma

teix objecte puga ésser percebut sense que el subjecte adop 

te alguna creenga, siga la que siga (289). Si agó és cert,

(289) Agó és, si al veure X, S pot teñir les creences C^,
^2 ,^3’**’^n Que nombre de 'creences que
pot adoptar és finit), veure X no está conectat lógi.
cament amb la creenga particular ni ni Cg...ni
C , peró S ha de teñir alguna d'aquestes creences. 
Cap d'aquestes en particular és necessária per veure
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la nostra oposició al percebre no-epistémic será válida, 

i per ací encaminaren) les nostres passes.

Si la interpretado que hem fet de la positura 

de Dretske és correcta, aleshores el problema rau en el 

fet que, mentre que hom pot veure una taula sense creure 

que és una taula (o sense adquirir qualsevol de les creen

ces que vulguem pensar, en concret, peró sí alguna), hom 

no pot veure que quelcom és una taula sense creure que és 

una taula. I és aquesta diferenciado la que motiva a Drets 

Re a fer la distinció entre dos sentits de percebre. En re

sumí un percebre (ell parla sois de veure) epistémic en el 

qual alió que es percep está influenciat per 1'experiencia 

passada, les categories conceptuáis, maneres de classifica- 

ció, hábits d'associacií, etc, car aquests factors influen

cien la creenga que hom pot prendre; i un percebre no-epis- 

témic que és lliure de totes aqüestes influencies i que és 

l'element primigeni sobre el qual tots aquests factors tre- 

ballen. I afig Dretske, i agó és importnat, és aquest perce 

bre no—epistémic el que permet.que hi haja publicitat, per-f 

qué és aquest l'element comú que posseixen persones amb

X.j peró que en tinga alguna sí que ho és . Es a dir 
no C^ni C2 *••» peró sí o o G ^ . •• I segons les con
dicion d'observació i el coneixement previ que S 
tinga d'aquest X o altres Xs , el conjunt de creences 
que pot adquirir s'amplia.



408

creences radicalment diferents en contemplar una mateixa 

cosa. Vomenta Dretske:

"...there vas no non-epistemic way of seeing ob- 
jects and events (seeing )v one would be led to 
suppose that the prople who possessed radically 
different beliefs or diverged significantly in 
conceptual orientation, di d n o t ,  indeed could not, 
see the same things. The expert and the novice, 
the sophisticate and the savagetlooking at the 
same thingv would see different things; and this 
is but a prelude to the view that each have our 
private perceptual world" (290).

No cree que aquesta siga la solució per la publ^ 

citat en la percepció. No cree que 'com apareixen les coses' 

siga aqueix element comú que fa que es puga dir que ambdós, 

l'expert i el principiant, vegen una i la mateixa cosa. 

S'haurá de reconeixer que 1'aparenta que una cosa presenta 

a un individu sofisticat i a un salvatge pot ser quasi o 

tan diferent com les coses que un i 1'altre diuen que veuen. 

Cree que aquesta aparnga és, d'una manera o d 'una altra, 

dependent del concepte que hom li aplique a alió que veu o, 

almenys, que li puga aplicar; és a dir, dependrá de la ri- 

quesa d'aquest concepte i, per tant, de tots aqueixos fac

tors que Dretske vol descomptar en la percepció per tal d 1ar 

ribar al veure no-epistémic. No cree que puga haver-hi una 

aparenga lliure de tota aquesta cárrega cultural. Davant 

d 1 un cotxe, el ciutadá i el salvatge veuen uña mateixa co

sa -un cotxe- perqué la pregunta 'Qué veuen?' és una pregun

(290) Págs. 76-77.
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ta ontológica (en el sentit que he expressat en el punt 

3.2), no perqué hi haja una manera de veure en la qual amb 

dós ho vegen igual. El ciutadá pensa que alio que veu és 

un cotxe, el salvatge pensa que alio que veu és un monstre; 

el ciutadá veu que és un cotxe, el salvatge no veu que és 

uncotxe. I, mentre que al ciutadá el cotxe li presenta una 

aparenga perfectament organitzada i coherent, per al salvat 

ge possiblement s 'aparega com un caos de formes i colors 

(sobre tot si está en moviment) amb aspecte de ser molt pe 

rillós. Pero no cree que cap deis dos puga veure'1 al mar- 

ge d'un concepte o un altre, 'cotxe' per a un, 'monstre 

per a 1'altre. Cree, no obstant, que 1'aparenga pura, des- 

culturitzada i desconceptualitzada no es pot trobar per cap 

racó de llurs ments. 'Aparenga pura' és en la meua opinió 

un concepte empíricament buit. No cree que algún deis dos 

puga veure el cotxe sense 'veure que...' almenys alguna co 

sa és el cas; siga la cláusula proposicional que segueix 

a aqueix 'que' la que siga, més o menys ampia, vertadera 

o falsa. Pot ser: 'veure que és perillos' , 'veure que és

un cotxe', 'veure que fará tais i tais coses',... etc., pe 

ró sempre veura que 'alguna cosa' (en realitat, 'moltes co 

ses). Per tant, compártese l'opinió de Joseph Runzo que:

"... there is no identifiable "puré perceptual" 
element in perception, which is independent of 
the mind's conceptual ordering" (291). I per la

(291) "A Radical Conceptualization of Perceptual Experien-
ce", American Philosophical Quarterly, vol. 19 (1982), 
p p . 206-214; pág. 205.
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mateixa rao mantinc amb ell que "It is sameness 
of concepts, inclinations to belief and so on 
which allows for a similarity of perceptual ex- 
perience. I exist in the same perceptual world 
as you because I exist in the same•conceptual 
world as you" (292).

I, com continua dient Runzo, encara que aquesta experiencia 

perceptiva pura existirá, no seviria sinó per aillar-nos 

més deis altres. Es en va pretendre que aquesta experien

cia pura d'uns es correlaciona estretament amb la deis al

tres quan els estímuls sensOrials són similars. Jo sois puc 

comparar la meua experiencia amb la de vosté i saber si són 

similars justament mitjangant l'esquema conceptual que com

par tim .

"It is just to the extent that we share the con- 
cept of a tomato that we can agree that "S sees 
a tomato". It is just to the exyent that they sha 
re the concept of bird that the field naturalist 
who knows about Nonaparte's Gulls, and the neophy 
te who does not, can succesfully communicate 
about objects flying overhead" (293).

I per suposat que 1 1 experiencia del cocker o del

gat casóla encara diferirán més de la seu a propia, quan

el que ell (Dretske) volia demostrar era que hi ha una mane

ra de veure que ell compartia amb aquests animals. Si Drets

ke vo1 i a te nir un element en comú amb els seus animals caso

(292) Loe cit., pág. 216.
(293) Ibid.
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lans, almenys amb les proves que ens ha oferit per demos- 

trar-ho, ha frecasat.

Peró aquest, potser aparentment contundent, argu 

mentació o, més bé sois exposició, contra el percebre no- 

epistémic pot resultar més convincent que válida, més pas- 

sional que racional. I encara hi ha molts problemes a re- 

soldre. Hi ha alguns arguments (almenys un altre) que han 

passat més desapercebuts ais crítics de Dretske i deis 

quals un é s , al meu entendre més perillos per a un realisme 

epistémic directe que els que he mencionat abans. L 'argu- 

ment que vull ressaltar ací no pot comptar efectivament 

contra l'afirmació que en tota percepció ha d'haver creen

ga d 'algún tipus (no necessáriament una determinada), pero 

sí que pot (en principi) anar contra aquella afirmació de 

Pitcher que si cap de les creences o inclinacions a creure 

sobre X no és vertadera de X, aleshores hom no pot dir que 

S perceba X. Diu Dretske, respecte del veure no-epistémic:

"This way of seeing a teapot or a tigger is con- 
sistent with one's belief that it is a visuall 
hallucination T.-.H is consistent, in other 
words, with any false belief one may care to men 
tion about the generic character of what one is 
seeing. And since it seems obvious that it is al 
so consistent with any true belief, it is lógica 
lly independent of such beliefs" (294) ~~

(294) Pags. 8-9.
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El que és rellevant d 'aquesta cita és 1'afirma- 

ció (vertadera, perqué és un fet que aquesta situació pot 

donar-se) que hom pot percebre sense creure que percep real 

ment. Peró, és veritat que agó s'oposa a l'afirmació de Pit

cher? En el cas que Dretske ens presenta, efectivament u 

pot percebre sense creure que percep, peró no perqué no ere 

ga res, sinó perqué creu que alió que está fent no és perce 

bre realment, percep peró creu que al.lucina. Alguna creen

ga té dones (295). Peró, a qué ens compromet agó? Es cert 

que totes les creences que té en aqueix moment són falses?

Si creu que al.lucina, creu que la tetera (o el tigre) no 

és real i, per tant, que són immaterials, no tenen propie- 

tats causals, etc. (no és necessari que repasse conscient- 

ment totes aqüestes creences, el creure que al.lucina les 

implica d'alguna manera). Ens limita agó a dir que l'única 

creenga vertadera que adquireix el subjecte és respecte de 

l'aparenga? (Si és així, almenys se'ns reconeixerá que aques 

ta aparenga está conceptualitzada). El subjecte d'aquest 

exemple és encertat almenys respecte a la classe que aquests 

objectes (reais o ficticis) pertanyen: la de les teteres o

la deis tigres; encara que pensa que és a la de les tete- 

res i els tigres imaginaris. Ara bé, pense que alguna altra

(295) Cióse en "What is Non-Ep i s t em i c Seeing" diu:

"...the case given does not provide us with a 
counterinstance bearing on the putative entail- 
ment between seeing something and having a belief
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creenga o inclinació a creure vertadera es pot obtenir 

encara d'aquest exemple. Moltes de les supostes conseqüén 

cies d'aquest es poden contrarrestar fent servir les armes 

mateixes de Pitcher. El cas que aquí es mostra n'és un, 

combinat ací amb altres circumstáncies que el compliquen, 

deis que Pitcher defineix com casos d'inclinació a creure 

suprimida'. Aquests casos es caracteritzen per:

"...the perceiver may plausibly be said to cau- 
sally receive an inclination to believe that 
there is an x at u, but £•••] it is an inclina
tion that, for some reason or another, he re- 
sists and indeed overcomes, one that he quashes 
or strongly supresses, so that it is attenuated 
inclination. I shall say that he causally—recei 
ves a supressed inclination to have a perceptual 
belief that there is an x at u" (296).

about it. It actually offers us a straighfor- 
ward case in which S sees something and has a 
belief about it" (pág. 163).

(296) Pitcher, A Theory of Perception, págs. 92-93. Per
'creenga perceptiva' en que hi ha un x en u -será 
convenient que ho diguem- Pitcher entén aquella 
"...that a person has in First Cases Tcasos en qué 
hom rep causalment aquella creenga d 'una manera 
'standard'1, it looks to him (in the phenomenal sen 
se) as though there is an x at u" (pág. 90).

Armstrong anomena "idle perceptions" ais casos 
en els quals la informació és completament destesa 
(Cf. NTM, págs. 215 i ss. Segons Sibley, aquests són 
casos de veure , peró jo cree que la inclinació a 
creure suprimi9a -perqué és suprimida per la contra 
ria- és al cap i a la fi un estat de creenga. No 
s'accepta la creenga inicial, peró alguna cosa es 
creu.( Veure Sibley, Analysing Seeing I, págs. 107- 
108).

Peró, dalt seguim debaten aquesta qüestió.
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I afig en una nota a peu de página:

"I do not mean, of course, that thé inclination 
is totally suppressed, i.e., that is suppressed, 
so to speaks, out of consciousness altogether.
I mean only that it is partially, and perhaps 
mostly suppressed" (297).

Així, dones, el que fa el personatge de 1 1exem- 

ple de Dretske no és, efectivament, no adquirir cap creen- 

ga vertadera (o únicament adquirir la creenga vertadera 

sobre 1 1aparenga fenoménica desprovista de qualsevol atri

buí material), sino que adquereix, de fet, creences verta- 

deres que suprimeix (en aquest cas equivocadament car que 

percep realment un tigre o una tetera). Aleshores, no és 

el cas que perceba sense adquirir -o sentir-se inclinat 

a adquirir- cap creenga que siga vertadera, sinó que, ad- 

quirint-les, o sentint-se inclinat a adquirir-le, les rebut 

ja per pensar que no percep realment (que tais coses no 

existeixen allí en aqueix moment). Així, l'exemple no pro- 

va que existesca un percebre sense creences o sense creen

ces vertaderes, sinó sois que pot donar-se el cas que, per 

cebent realment i sentint-se inclinat a creure quelcom ver 

tader, el subjecte crega falsament que no percep. La creen 

ga falsa consisteix en considerar falses les creences que 

se sent inclinat a adoptar. En altres paraules, que percep

(297) Op. cit., pág. 93
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realment malgrat que ell no ho crega. Pero el que no creu 

és que veja realment alió que li sembla veure, no que no 

li semble veure-ho. Dirá, "creia percebre un-tigre" -o una 

tetera- i nosaltres li podrem contestar: "No sois ho crei-

es, percibies realment un tigre" -o una tetera- amb la 

qual cosa readmetrá les creences iniciáis. La creenga fal

sa, dones, és aquella de segon ordre que consisteix en 

creure falses les creences primeres. Es pot percebre i re- 

butjar les creences que aleshores es podrien adquirir, pe

ro llavors el que es rebutja és que es perceba realment, 

no que es perceba tal o qual cosa en particular. Pero, més 

endavant tornarem sobre agó.

Conectat amb aquest exemple i amb unes pretensi- 

ons similars, Edmond Wright, presenta un altre exemple que, 

per les seues característiques particulars, mereix la pena 

que el comentem agí. El cas que Wright exposa és un deis 

tipies casos de camuflatge visual que també molts altres 

autors tracten -el mateix Dretske, Warnock, Soltis, Cióse, 

etc. (298). He seleccionat el de Wright perqué, com he dit, 

presenta alguns trets, i es presta a alguns comentaris per 

part de Wright,que m'interessen considerar. El cas és que 

ell, Wright, i un entomóleg, un expert en arnés, se'n van

(298) També William KNEALE, vegeu "An Analysis of Seeing
in Terms of Causation of Beliefs II", en Sibley, o p . 
cit., pág. 73.
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a fer una volta peí camp. l'entomóleg el condueix en un 

indret que coneix i el fa aturar-se davant d 'un arbre, 1'ex

pert en arnés senyala una determinada zona de la soca d ' a- 

quest arbre i pregunta a Wright qué veu. Wright afirma que

veu :

"...some roughness of bark, soné patches of moss 
some platelets of lichen, some small spots of 
orenge fungi, and some shining patches of damp"
(299 ) .

Derprés l'entomóleg posa el dit damunt d'aquella zona que 

Wright havia descrit i una arna alga el vol.

Les conclusions que Wright extrau d'aquest cas 

són les següents. En la seua opinió, ja que 1'arna está 

davant deis seus ulls i aquests están funcionant perfecta- 

ment, l'entomóleg pot dir que Wright ha vist 1'arna, pero 

Wright no pot dir-ho de sí mateix.

"I cannot say that I perceived the moth, episte— 
mologically-saw it ¡J.-l It does violence to 
thought to say that in that period I was percei- 
ving the moth Q . . .J My eyes were registering the 
non-epistemic seeing that included it, but I had 
not sorted those variations into the percept 
moth" (300).

(299) "Perception: A New Theory", American Philosophical 
Quarterly, vol. 14 (1977), pp. 273-286; pág.279.

(300) Ibid.
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Podem veure aquí que en realitat pera Wright no 

existeix un "percebre" no-epistémic; tot percebre és epis- 

témic. Pero hi ha un "veure" no-epistémic, i'per tant un 

veure que no és percepció. a aqüestes altures no desitge 

discuitr si hi ha un veure que no constitueix percepció.

Per a mí, 'percebre' és un terme de classe que ageupa veu 

re, oir, oldre, etc., i, iguual que no és més que veure o 

oir o..., veure, oir, etc. no són sino maneres de percebre * 

(301). Pero, seguim amb les conclusions de Wright. Pensa 

que ha vist 1 ' arna (no-epistémicament) pero que, en canvi, "no 

ha adquirt cap creenga sobre aquesta". Així, a diferencia 

de 1'exemple anterior de Dretske, agí no sois es sosté que 

no s'adquirit cap creenga vertadera sobre X, sinó que no 

s'adquirit cap creenga -ni vertadera ni falsa- sobre X.

En aquest punt surt una polémica interessant entre Cióse 

i Wright. Segons aquest darrer, l'explicació de Cióse so

bre aquest cas seria que Wright ha adquirit efectivament 

creences sobre l'arna, encara que falses, pero creences al 

cap i a la fi. En conseqíiénc i a , en opinió de Wright, Cióse 

exigiria com a condició necessária mínima per percebre, 

que S adquirirá alguna creenga sobre X, encara que aquesta

(301) Cióse comenta respecte d'agó:

"Normally, ve think of seeing, like hearing or 
tasting, as a form of perception, but there is 
perhaps nothing logically wrong in denying this. 
And Wright does seem to suggest a distinction 
between perceiving and sensing so that perception
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fóra falsa. I contra aqó argumenta:

"I may have perceptual beliefs about moss, li- 
chen, fungi, bark wet and dry in careless inter 
mingled profusión, but no one could claim that 
any of these beliefs included the moth for me"
(302 ) .

I afig que l'entomóleg podría dir:

"Wright vas seeing the moth non-epistemically 
as part of visual field which Wright vas percep 
tually organizing into quite a different inter- 
pretation. There vas no correspondence between 
my epistemic perceiving of moth and his episte— 
mic perceiving of the bark, moss, lichen and 
fungi except in the structure of our non-episte 
mic seeing. He vas no perceiving the moth as a 
bark, moss, etc. because his perceiving had even 
not sorted out of moth as a sepárate entity. I 
can speak of his making a false perceptual judg- 
ment about a región that I can define with his 
non-epistemic seeing, but it is not, from his 
point of view that he has a false belief about 
the moth -he has no belief about the moth at all" 
(303 ) .

Evidentment, molt poc o res del que ací argumen

ta Wright ho puc compartir. Pero tampoc acceptaré el que

is equated with 'epistemic esperience' [[..."land 
(visual) sensing with 'non-epistemic seeing]T./] 
Here again, though, the danger of trivializing 
the non-epistemic thesis arises" ("More on Non- 
Epistemic Seeing", Nind, vol. 89 (1980),pp. 99- 
105; pág. 102).

(302) Pág. 279.
(303) Pág. 280.
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diu Cióse o, millor, el que diu Wright que Cióse diu -per 

qué cora després veurem una cosa i l'altra no són, amb molt 

la mateixa. En primer lloc, he de dir que sembla que els 

entomólegs que Wright coneix són, a més d 1especial istes 

en arnés i en el camuflatges d'aquestes, auténtics filó- 

sofs del veure no-epistémic, perqué és ciar que 1'explica- 

ció del succés que l'entomóleg de 1 1exemple ofereix dista 

molt de ser la que oferiria el sentit comú. En segon lloc: 

Wright argumenta que ell no adquereix cap creenga sobre 

1 'arna, i Cióse (almenys en la interpretac ió que Wright 

ofereix) afirma que aquest sí que adquireix creences sobre 

1'arna, encara que falses. El primer diu que 1'arna és vis 

ta no-epistémicament, encara que no es pot dir que siga 

percebuda; el segon se suposa que afirma -des del punt de 

vista de Wright- que és percebuda i que, per tant, s 'adop

ta alguna creenga sobre ella. Francament pense que aquesta 

interpretac ió que Wright ofereix de les consideracions de 

Cióse no és, amb molta diferéncia, l'adequada.

Wright opina que veu no-epistémicament 1'arna, 

pero que les creences que adquereix no són creences sobre 

aquesta, sinó sobre molsa, liquen, fongs, etc.; una molsa, 

liquen i fongs, que no existeixen. Res no impedeix que 

hom crega quelcom sobre coses que no existeixen. Pero la 

cosa és més greu: segons Wright, ell veu no-epistémicament

1'arna, perqué aquesta está inclosa entre les coses que
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apareixen en el seu camp visual. En canvi, les seues creen 

ces tracten sobre molsa, fongs,... Podríem dir, per tal 

d 'evitar les conseqüénci es que d'aqó es podrien derivar, 

que si alió que hi ha al seu camp visual, i ell pren per 

molsa, fongs, etc. (o creu que és molsa, fongs, etc.), són 

creences que recauen sobre l'arna, ja que en realitat és 

una arna la que provoca aqüestes creences per part de Wright. 

Podríem dir que Wright veu una arna, encara que creu d'ella, 

o sobre ella, que és molsa, fongs, etc. Potser aquesta in- 

terpretació no siga acceptada, pero aixó no será cap pro

blema per al nostre argument, perqué tampoc nosaltres ne- 

cessitem (ni volem) mantenir-la. A nosaltres ens basta ne

gar que l'haja vista. Pero abans de dir la nostra, analit- 

zem encara una mica els comentaris de Wright. Afirma que 

veu no-epistemicament una arna com a part del seu camp sen

sorial que s'organitza en una interpretació perceptiva bas 

tant diferent. Afirma que no hi ha cap correspondencia en

tre el percebre epistémicament l ’arna per part de l'entomó

leg i el percebre epistémicament la molsa, liquen, etc. per 

part de Wright.

Altre cop s'introdueix ací la típica distinció 

entre un veure-sentir (o el que siga) i una interpretació 

o judici perceptiu que sobre la base d'aquest es realit- 

za. Per tant, dues entitats o dos processos diferents sepa- 

rats analíticament o temporal. No pense tornar a discutir
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sobre agó. Pero és que la cosa és més greu: Wright afirma 

que percep epistémicament una molsa, uns fongs, etc. que 

no existeixen, com a conseqüéncia de veure no-epistémica

ment una arna. Pero, com pot percebre coses que no exis

teixen? Si el que Wright vol dir és que 1'objecte-arna és 

la causa parcial de que ell crega veure molsa, fongs, etc., 

estaré d'acord. Pero no diré que veja 1'arna ni que perce

ba el que equivocadament creu percebre. El veure no-episté- 

mic no va per una part i el percebre per una altra. 0 es 

percep visualment o no es veu en absolut. Cree que Wright 

vol dir que si 1 1arna o part de 1 1arna formava part del 

seu camp visual quan els seus ulls, els seus nervis, el 

seu lobul occipital, etc. treballaven perfectament, l'hau- 

rá d'haver vista en algún sentit. Pero agó és reduir la 

visió a la mera funció fisiológica, sense teñir en compte 

el component psicológic de la mateixa. Ara bé, si el que 

es diu més amunt és una condició necessária per a veure, 

no basta per tal que hom veja; quelcom més, com ara la di- 

ferenciació de l'objecte respecte de l'entorn, ha de con

fluir per tal que hom comencé a veure el X en qüestió. Si 

hi ha un veure no-epistémic en algún sentit, que és inde- 

pendent del fet que hom diferencie l'objecte d 1 alguna mane 

ra i, per tant, independent del fet que hom adqueresca al

guna creenga sobre ell, pense que tal veure no té cap re- 

lleváncia filosófica i, a més a més, és contrari al sen

tit comú.
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Pero encara no hem conclós. He de denunciar que 

Wright fa una interpretació parcial i deformada deis plan- 

tejaments de Cióse. Aquesta denuncia ens ajudará a compren 

dre millor la qüestió. El cas que Cióse planetjava n'era 

un difernt; un cas en el qual el subjecte diferenciava un 

objecte del seu entorn, encara que creia falsament que es 

tractava d 'un objecte diferent (veia la seua tia, pero 

craia que es tractava d 1 un maniquí). En conseqüéncia, no 

és comparable a 1'exemple de Wright: el cas de Cióse no

és un cas de camuflatge, sinó un cas en el qual el subjec

te percebia realment un objecte, encara que el confonia amb 

un altre,o el prenia per un altre (304). Mentre que en l'e- 

xemple de Wright és més bé el cas que l'objecte present no 

és diferenciat del seu entorn i per tant no es pot dir que 

siga oercebut. En un article posterior, titolat "More on 

Non-epistemic Seeing", Cióse comenta 1'exemple de Wright:

"...it seems that the details of J7./]nioth cases 
are such that if S vere able to differenciate 
the objecty then he surely would have. Since he 
didn't, he couldn't: henee the cases aren't ca
ses of seeing" (305).

(304) Per utilitzar la terminología de Soltis: Mentre que
el cas que Cióse comentava és un cas "of failing in
seeing", agó é s , un cas en el que es veu vertadera-
ment pero hom s'equivoca respecte de qué veu; el cas
de Wright seria un cas de "failing to gee", agó és 
un cas en el que no s'arriba a veure (Cf. Seeing, 
Knowing and Believing, pág. 110).

(305) Pág. 102.
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I afig:

"The non-epistemic theorist faces *a real dilemma 
here: he might either claim , as Kneale might, 
that the percipient did see the moth in some or- 
dinary sense of 'see', thereby disregarding our 
intuitive rejection of such an ascription; or 
try, as Vright does, to accomodate those contra- 
ry intuitions while still holding that the moth 
was seen in some artificial sense of 'see', e.g. 
where seeing something icn't necessarily percei
ving once again opening the non-epistemic thesis 
to attack" (306).

En opinió de Wright, dones, sembla que Cióse ha 

de mantenir que ell, Wright, té una creenga falsa sobre 

1 1arna sois perqué té una creenga sobre una porció del seu 

camp visual que conté en realitat una arna. Pero la positu 

ra de Cióse no és aquesta. En l'opinió de Cióse, Wright no

té cap creenga sobre 1 ’arna perqué, no diferenciant-1a del

seu entorn, de la resta de components del seu camp visual,

tampoc la veu. Així, Cióse conclou:

"By their very nature, camouflage cases seem des- 
tined to failure. Because the object in question 
is camouflaged, its differentiability is either 
impossible, or requires the sort of visual scru- 
tiny which involves Identification and belief.
So the typical camouflage case fails immediately 
either because is not a case of seeing or becau
se it is not non-epistemic" (307).

(306) Pág. 103.
(307) Pág. 104.



424

Positura aquesta de Cióse que jo compártese. Els 

casos de camuflatge, com qualsevol altre cas, requereixen 

que l'objecte, camuflat en aquest cas, siga diferenciat 

de 1 ' entorn (descamuflat) per tal de poder ser vist. Pero 

en aquests existeix a més a més la particularitat que so- 

vint els objectes no són diferenciats fins que no són iden 

tificats; q ó és, casos en els quals, sovint, la discrimina 

ció equival a la identificació i no sois a la diferencia- 

ció. Observe's sinó aquest dibuix (página següent). En ell 

es troben camuflats: un ciri, un senyor amb barret, un 

ocell, un llapis, una gorra i un colom. Els veu vosté? Els 

veu si de cas no-epistémicament? Fins que no els diferen- 

cieu, i en aquest cas agó és equivalent a identificar-los 

com a tais, no els haureu pogut veure.

Tal vegada podríem resumir la nostra positura 

am una cita de Sibley a la quel sois hem de fer una salve- 

dat que direm després que aquesta siga reproduida. Afirma 

Sibley:

"But I have suggested that, though a non-episte 
mic use 'seeing exists, an account of seeing 
must be ultimately epistemic in the sense that 
even being able to see logically requires as a 
necessary condition, tRe capacity for 'seeing ' 
a capacity that it is epistemic. I suspect there 
may also be ways in which seeing is secondary 
to or derivative from seein , and consequently 
other sense in which seeing is basically episte-

(continua en pág.427).
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Si de cas encara no heu pogut trobar-los, m.ireu la página 

següent.
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11ap is

colom

gorra

c i r i

home amb barret 
(al revés )

ocell

I si ara us dic que,a més a més hi ha un tirabuixó en 

aquest dubuix?
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mict but if the considerations I have adduced
have any weight seeing may already be epistemic
in a respect relevant to the initial dispute"
(308).

El que Sibley vol dir ací és que, encara que hi 

haguera un sentit no-epistémic de veure, el sentit més bá- 

sic és l'epistémic, perqué hom sois pot veure no-epistémi

cament en alguna ocasió si té la capacitat de veure episté

micament. Per tant, el veure és parasitari del veure . Pen e —
rd, ací és on he de fer la matisació, no pode tampoc consi 

derar a aixo 'veure' en cap sentit. La motivació que té 

Sibley per considerar la possibilitat d 'un veure^ ve dona

da per una crítica que s 'ha fet sovint ais p1antejaments 

del veure (o percebre) exclusivament epistémics. Aquesta 

crítica es referix a la percepció deis nadons (per a al

guns autors també hi hauria problemes respecte de la per

cepció en els animals; pero si atenem ais nadons exclusiva 

ment i som capagos de véncer-la, el cas deis animals ja no

será problema). I, en paraules de A.H. Goldman, podem sin-

tetitzar-la com segueix:

"If the adquisitions of beliefs prespposes the 
possession of concepts as constituents of those 
beliefs (or the representational manifestation 
of concepts which also presuppose them), and if

(308) Loe. cit., págs. 107-108.
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persons are born without 
ding them gradually from 
rience, then the perception 
acquisition of beliefs from

L 1 interés de A.H. 

és salvar '11 aparéixer' en 

ell anomena tesis reducción 

quedat ciar, salvar 1'aparé 

fensar que tot percebre imp 

o altra. Aquesta confusió é 

sos i pense que el de A.H. 

tráriament a ell, cree que 

jecte implica l'adquisició 

jecte, si és que quelcom li 

crítica de Goldman sois té 

la següent afirmació d'Arms

empirical concepts, buil 
early perceptual expe- 

cannot consist in the 
the begining" (309).

Goldman en fer aquesta crítica 

la percepció davant d'alló que 

istes. Pero, com cree que ha 

ixer no esta renyit amb el de- 

lica l'adquisició d 1 una creenga

s responsable de molts malente-

Goldman n'és un de tants. Con-

fins i tot 1 1 aparé ixer de 1'ob

d'una creenga per part del sub

apareix realment a aquest. La

sentit si s 1interp reta contra

trong:

"It is clear that the biological function of per 
ception is to give the organism the information 
about the current state of its own body and its 
physical environment, information that will asist 
the organism in the conduct of life. This is a 
most important clue to the nature of perception. 
It leads to the view that perception is nothing 
but the acquiring of true or false beliefs con- 
cerning the current state of the organism's bo
dy and environment" (310).

Pero, aleshores hem de suposar que el nadó ve

(309) Gold,man, loe. cit., pág. 152.
(310) MTM, pág. 209.
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al món amb un aparat conceptual que se suposa que és empí^ 

ric? ¿Ve al món amb els conceptes d'objecte físic, exterio 

ritat al propi eos, existéncia independent, etc.? Contra 

agó, A.H. Goldman argumentarla:

1. Si percebre és en tots els casos adquirir al

guna creenga,

2. si la conceptualització és previa lógicament 

a l'adquisició de qualsevol creenga, i condi- 

ció necessária pera aquesta,

3. si el nadó ve al món sense un aparell concep

tual ,

4. si és la percepció deis objectes la que ini- 

cialment contribueix a la g e n e r a d o  de concep 

tes ;

Aleshores:
5. si no hi haguera un percepció no-epistémica 

previa a l'adquisició de creences, hom no po 

dria comencar a percebre.

En conclusió:
6. Les coses poden aparéixer sense que hom pren- 

ga cap creenga.

És a dir, si percebre és adquirir alguna creenga i les cre

ences necessiten lógicament deis conceptes i aquests sois 

esls pot oferir 1'experiencia perceptiva, aquí es produeix
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un cercle vicios. Pero a aquest argument se li pot pegar 

la volta per tal que siga válid igualment contra Goldman:

1. Si percebre no implica necessáriament l'ad

quisició d 1 alguna creenga,

2. si és la percepció deis objectes la que ini- 

cialment contribueix a la g e n e r a d o  deis con

ceptes ,

3. si els objectes poden aparéixer sense que el 

que el subjecteprenga cap creenga,

4. si, per tant, el subjecte careix també deis 

conceptes d'aparenga (els conceptes relacio- 

nats amb l'aparenga, que la poden definir

d 'alguna manera);

Aleshores:
5. tampoc haurá de prendre cap crrenga respecte 

de la seua aparnga, tampoc será conscient que 

apareixen (hom no pot ser conscient que quel- 

com apareix sense ser-ho -sense creure que 

apareix d 'alguna manera, encara que no tinga 

elements per definir-la, c1assificar-1a, etc)

Aleshores:
6. Si no hi ha percepció epistémica tampoc no hi 

ha cap tipus de percepció, ni tqn sois de les 

aparences de les coses.
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En conclusió:
7. Les coses no poden aparéixer sense que hom 

prenga cap creenga (311).

Per tant, el que percebre siga fonamentalment 

epistemic és neutre respecte que X aparega a S de tal o 

qual manera. El problema sembla estar dones, no en la creen 

ga en sí, sino en el fet que aquesta siga sobre el món. 

Aquest és l'auténtic problema que tesis com les de Arms- 

trong li plantejaven a A.H. Goldman. Pero, segons Sibley, 

aquella afirmació d 'Armastrong pot ser interpretada en dos 

sentits: un de fort i l'altre débil, sois el en el sentit

fort aquesta tesi po ser insostenible.

"Even if it is a necessary truth that a creatu- 
re who perceives is acquiring beliefs that are 
de facto about its physical environment Qtesi 
débilH» it is a contingent factp if a fact at 
all, that it will acquire any beliefs about the 
physicalworld in a sense that requires it to ha
ve come conception of the physical world and en
vironment Tsi es defensa ago darrer es manté la 
tesi fortaT”. Unless this ambiguity is avoided, 
a belief theory is liable, as I think it does 
with Armstrong, to endow creatures with concepts 
that they not, perhaps cannot, or at least con- 
ceivably need not possess, as a neceSsary condi-

(311) Per tnat, les análisis epistémiques de la percep
ció no tenen perqué renunciar a 1 1apareixer. A alió 
que renuncien és a que puga haver un aparéixer que 
no implique una creenga o una altra. Jo puc veure un 
bastó que apareix quebrat en 1 1aigua sense creure que 
está quebrat, pero no sense creure que m'apareix que
brat o que hi ha alguna cosa que hi veig.
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tion of their being able to see" (312).

És a dir, pot hever-hi un estadi primari en el qual els 

nadons, malgrat que és un fet que adquireixen creences so 

bre el món extern, aquests no teñe perqué tanir els concep 

tes que la creenga en el món extern comprtaria. Tal vegada 

tenen creenges sobre el món extern encara que no sápiguen 

que són sobre el món extern. Podem dir que els nadons te

nen creences sobre el món extern? Pense que des del moment 

que el seu comportament és tal que es mostra 'com si hagués 

quelcom fora', quan s'esglaia en sentir un tro, o quan bus

ca el pit de sa mare, podem atribuir-li creences. Creences 

que malgrat que en ell es mostraran disposicionalment, no

saltres hem d'explicar, normalment, proposicionalment: creu

que quelcom passa o que quelcom existeix. Diem del gat que 

creu que el gos 1'atacará. Tal vegada existesca existesca 

una etapa en la qual el nadó percep sense aplicar el concep 

te que Sibley anomena d 'status, sense aplicar exterioritat 

o interioritat a alió que percp. Pero sempre hi haurá una 

mínima creenga que el nadó adquirirá quan perceba, per breu 

que siga, i és que "quelcom passa" o "que quelcom existeix" 

-en un sentit de "quelcom", "passar" i "existir" que no és 

compromet amb l'status. Creenga que pot ocórrer encara que 

no poguerem aplicar-li al subjecte la creenga que alguna 

cosa és d'alguna manera o sembla o apareix d 'alguna manera.

(312) Sibley, loe. cit., pág. 121.
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I en opinió de Sibley, Armstron i Pitcher recorren a re- 

duir la percepció a la mera adquisicó de creences sobre el 

món :

"...to avoid accepting supossedly exhaustive al
ternativas. The fear is that if 'perceptual expe 
rience' is to be distinct from acquiring of be
liefs about the environment J7. .J| then it will be 
come 'some relationship that the mind has non-phy 
sical sensory items' which will 'stand between 
our mind and physical reality [7 . / J  , such items 
being either grounds on which we base 'beliefs 
about the physical world' or mer 'phenomenologi- 
cal accompaniements of our perceptual judgments'. 
To avoid this unwelcome situation, with its postu 
lation of sensory items' he adopts the other.ex
treme, denying that our perceptions are distinct 
from our acquiring beliefs about environment and 
henee also that they can be 'the basis of our per 
ceptual judgments" (313).

En opinió de Sibley, aqueixa creenga més débil 

i inespecífica proveix una línia que permet atendré a la 

'experiencia perceptiva' sense haver d'admetre les 'enti- 

tats sensorials no-físiques', ja que de fet són creences 

sobre el món.

Goldman, negant l'existéncia de creences en les 

primeres percepcions deis nadons, ofereix una solució per 

ais orígens de la percepció que, no obstant, ens dóna la 

raó i que concedeix més trreny a la creenga del que nosal

tres estavem disposats a acceptar. Per a A. *H. Goldman, po

(313) Págs. 126-127.
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dem atribuir la possessió del concepte 'X' al nadó tan 

prompte com li atribuí'm reconeixement d'instancies de X. 

I afig:

"Manifestations of conecpt possession then ran- 
ge from primitive differential motor reactions 
to instances to complex representations. Here 
the earliest concept acquisition not presuppose 
possession of beliefs, only the acquisition of 
differential behavior pattern or capacity toward 
instances , developed from previous percepyual 
encounters. For example, when an infantas sucking 
reflex begins to differentiate so that he exerci- 
ses it more readily in the presnce of the nipple, 
we can attribute an incipient (motor) concept 
without attributing belief at the begining that 
any particular thing is a nipple, or that a nip- 
ple-like thing exists at any spatial location or 
in any particular direction, etc." (314).

Pero sí la creenga -dic jo- que quelcom succeix o existeix, 

sense necessitat del concepte 'mugró' .

Si hi ha un sentit no-epistémic válidament relle- 

vant des d 'un punt de vista filosófic, aquest vindrá deter- 

minat per la diferencia que hi ha entre les preguntes: 1) 'Que 

percep S?' o 'Quin és l'objecte que percep S ? ' i 2) Qué creu 

(o qué coneix o quina informació adquireix) s d'allo que 

veu? (o qué podria creure, etc, perqué no totes les creen

ces que el veure l'objecte epistémicament pot implicar te

ñen perqué donar-se en aqueix moment, ni en cap altre)'. Es

(314)loc. cit., pag. 155. Sóc conscient que el problema de
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a dir, ve determinat peí fet que hi ha una diferencia en

tre la contestació objectiva -veu un X, perqué és un X el 

que hi ha- que és ontologica -i és determina'da en gran ma

nera des de l'ontologia- i la resposta subjectiva de cada 

S que és determinada per la manera com S percep X i per qu^ 

nes coses creu (o sap) en veure X, que és una resposta a 

una pregunat epistemológica. Pero, aleshores la resposta 

ontologica ve donada per l'objecte (i les seu qualitats) i * 

no per la pura aparenga no-conceptual itzada, si és que 

aquesta existeix en algún sentit. Per tant, la resposta on 

tológica és paradoxicament (paradóxicament des del punt de 

vista de qui vol convertir el percebre no-epistémic en el 

percebre les aparences, no des d 'un altre) la que marcaria 

el percebre no-epistémic, i, en conseqüéncia hauria de par 

lar d'objectes públics i no d'aparences privades. Percebre 

que de totes maneres i siga d'alló que siga, no es pot con 

siderar no-epistémic. Pero si el que es pregunta, el que 

suscita la polémica entorn a la percepció és més bé que sap 

o que coneix S de l'objecte mitjangant l'acte perceptiu o, 

millor, qué pot conéixer o és justificat a creure S del seu 

entorn, i.e., qué coneix i com pot coneixer-ho, sembla, 

dones, que la pregunta rellevant -jo quasi m'atreviria a 

dir '1'única rellevant'- des del punt de vista filosófic 

és la pregunta epistemológica: la pregunta rellevant no és

la creenga mereix una consideració més detinguda. Pero no 
hi ha espai.
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'Qué veu S ? ' sinó Qué veu S que és el cas?'. En resum, no 

hi han dues maneres de percebre, sinó dues maneres de pre

guntar per la percepció. I la manera ontológ-ica no és una 

manera de preguntar no-epistémicament per la percepció, 

molt menys una manera de percebre no-epistémicament.

Intentem analitzar la percepció des d'aquesta no

va perspectiva.
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4^_2_La_preguntaontológicai_la_pregunta_epistemoló-

jper_ la percepció

Del que hem dit en les pagines anteriors es des- 

prén (si el nostre raonament és corréete) que per percebre- 

és una condició necessária l'adquisició d'alguna creenga. 

Potser els nadons presenten algún problema a aquesta afir- 

mació. Pero la tasca de 1 ' epistemóleg no consisteix a expli^ 

car l'ontogénesi de la percepció -d'aixó se'n ocupen els 

psicólegs- sinó a atendré aquesta en els seus trets fona- 

mentals, agó és, definir-la tal i com s'exec u-t a en el seu 

estadi més carácterístic: en l'individu adult.

Ara bé, si acceptem que la creenga és una condi- 

ciónecessária per percebre un objecte, ens comprometem tam 

bé amb l'opinió que siga una condició suficient? Tal com 

hem desenvolupat la qüestió fins ací, sembla seguir-se la 

idea que, per ais teórics que s 'han ocupat d'aquest tema, 

la distinció entre 'creenga com a condició necessária' i 

'creenga com a condició suficient' no existeix. Si percebre 

és adquirir una creenga (perceptiva) a través deis sentits, 

ha de ser només aixó?¿Fins a quin punt definir la percepció 

en termes de creenga o, millor fer de la creenga una condi
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ció necessária per la percepció, suposa renunciar a "l'a- 

pareixer"? Tal i com molts autors s'expressen, sembla que 

defensar que la percepció consisteix en la recepció causal 

d 'una creenga mitjangant els sentits, suposa renunciar a 

parlar de com les coses apareixen fenoménicament. El que 

intentaré defensar a continuació és que aixó no és cert.

De fet, els máxims defensors de "1'aparenga", els fenomena- 

listes, consideren que en tota percepció s'ha d'adquirir 

alguna creenga, i no precisament qualsevol creenga, sinó 

una -o varies- molt particular en cada cas: que un sense-

datum de tal i tal forma i color existeix en el seu camp 

perceptiu -en el cas de la visió; perqué per definició un 

sense-datum no pot ser percebut si 1'individu no és cons

cient de la seua existencia i les seues propietats, que són 

totes i només aquelles que 1 1individu creu que té.

Per tant, definir la percepció en termes de creen 

ga és neutre respecte del compromís amb 1 1aparéixer. El que 

decanta una teoria vers un ámbit realista o fenomenista és 

que aquesta es definesca en termes de 1'entorn o de la mera 

consci entització amb l'aparéixer fenoménic. I és ciar que 

el realista haurá de mantenir que, ja que la percepció és 

una font d'informació sobre el món, aqüestes creenges ani- 

ran dirigides vers aquest, que en tota percepció adquirim 

alguna creenga vertadera sobre aquest. Pero fins i tot en 

aquest punt hi ha un acord a la base que permet la discus-
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sió. Tant el realista com el defensor d'entitats vicaries 

del tipus deis sense-data, o d'entitats epistemológicament 

intermediaries, hauran d 'acceptar el fet que- el tret fona- 

mental de l'acte perceptiu consisteix en adquirir creences 

-vertaderes o falses- sobre l'entorn. I que aixó és així 

ho proven els mateixos exemples que el substitucionalista 

proposa: el bastó parcialment submergit en 1 1aigua té for- 

ga com a exemple il.lusóri per quant l'individu pot creure ■ 

que aquest está quebrat. La diferéncia entre 1 'un i l'altre, 

dones, sembla ser més bé una diferencia de pretensions, al 

realista li interessa aquest carácter externo-direccional- 

ment informatiu, encara que de vegades el porte a errors; 

al defensor deis sense-data li interessa la fonamentació 

i 1'evidencia absoluta, i proposa retallar aqueixa creenga 

a la mera aparenga fenoménica en tots els casos. Si admi- 

tim que el bastó submergit parcialment en 1'aigua rarament 

enganya a algú, els arguments deis teórics deis sense-data 

perden bona part del seu pes; pero també la perd la tesi 

del realista directe. De seguida m'ocuparé d'aquest proble 

m a , pero abans vull fer la següent proclama-resum.

Si l'acusació de Alan H. Goldman era que el postu 

lar l'adquisició de creenga com a condició necessária per 

la percepció suposava renunciar a 1'aparéixer, aquesta s'ha 

revelat infundada ja que la creenga és neutra respecte de 

l'apareixer. Per altra banda, no veig per- quina raó els con
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ceptes relacionats amb l'aparéixer hen de ser previs ais 

conceptes existene i als. Potser en alguna etapa de la infan 

tesa existesca un període en el qual es ting'uen sensacions 

o experiéncies sensorials sense que s'adqueresca cap creen

ga i, per tant, no no tades, peró aqüestes no poden ser con 

siderades percepcions. Fins que algún tipus de conceptualit 

zació o de creenga no entre a formar part de l'acte no es 

constituirán en percepcions. Així, el que ha de quedar ciar, 

per altra banda, és que aqüestes experiéncies sensorials 

tampoc poden constituir la base per la inferencia (cosa que 

es pretén assegurar el substitucionalista amb ellles) per

qué no tenim cap consciéncia d'aquestes. Podran ser, si de 

cas, una base causal, pero no una base per la justificació. 

Com afirmava Crawford en un text que ja hem citat abans:

"We do note, first, that at level of sense expe- 
rience one does not represent things as being 
outside of one1s body in physical space. Vhat is 
sensed does not include vhat Gustav Bergman calis 
"the idea of external existence". Further it seems 
reasonable to take this absence of externality as 
a sign that the subject has not began to concep- 
tualize a world. Ve therefore propose that we 
should speak of a subject's conceptual activity 
only at the level at which he begins to represent 
physical objeets as standing over and against his 
own physical being. More simply, we should speak 
of a subject's conceptual activity only when he 
begins to perceive the world, for perception is 
essentially a state or condition in which a sub
ject of experience represents, and gains knowled 
ge of, physical things. This proposal has the ef 
fect of reinforcing the distinctio*h between non- 
conceptual sensations and conceptual perceptions, 
and if it has any basis in our understanding of 
these concepts, as I thing it does, then it pro
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vides additional support for the central thesis 
of direct realism that sensations are not themsel 
ves thoughts that functions as premises of infe- 
rences" (315).

Encara que no compartesca tot en el que en aques 

ta cita es diu, si que estic d'acord amb bona part i vull 

ressaltar ací quelcom. Quan hom percebeix, la creenga en 

1'exterioritat de la cosa percebuda és quelcom imbricat en 

aqueix acte, és un tret essencial de 1 1 experiencia percep

tiva. Pero agó no implica que aqueixa cosa percebuda siga 

un objecte físic, ni que el subjecte crega en tots els ca

sos que ho és. Tal vegada és per aquesta manca de matisació 

que les definicions de la percepció d'Armastrong i Pitcher 

poden resultar insostenibles. I és agó a la vegada el que 

provoca l'interés peí percebre no-epistémic .

Hem defensat en el punt anterior que tot perce

bre implica (com a condició necessária) l'adquisició d 1 una 

creenga, o la recepció causal d'una creenga (316) i pense 

que la mínima exigible (almenys en l'adult) és que quelcom 

existeix en 1 1 exterior (no necessáriament un objecte físic). 

Sense aquesta creenga, no podem dir que quelcom siga perce 

but. Ara bé, davant d 'un bastó recte, S pot creure que veu

(315) "Are There Mental Inferences in Direct Perception", 
p ágs. 89-90.

(316) Si com diu Pitcher, el concepte 'adquirir una creen
ga' conté la suggestió que el perceptor no la pos--



442

una serp; si aquest bastó está parcialment submergit en 

1'aigua, S pot creure que está quebrat, peró en ambdós ca

sos alió que S percep és un bastó recte. Per-ó si diem que:

1) S veu un bastó, tant si creu veure una serp (=si creu 

que és una serp el que hi ha) com si creu veure un bas

tó (= creu que és un bastó), si és un bastó el que hi 

ha ;

2) S veu un bastó recte tant si creu que está recte com si ■ 

creu que está tort, si és un bastó recte el que hi ha;

3) S veu un bastó recte tant si, presentant-1i 1 1aparenga 

d 'estar quebrat, creu que está quebrat com si, peí con- 

trari i malgrat aquest fet, segueix pensant que está

recte, si és un bastó recte el que hi ha;

4) S pot percebre 0 un X que no és 0 (veure roig un cotxe 

que és blau, sentir fluix un so fort, eyc . ) tant si creu 

que és 0 com si no ho creu, o creu positivament que no

és 0, encara que no podem dir vertaderament que percep

un X0 (un cotxe roig, un so fluix, etc.);

sembla que hauria d'haver un sentit de percebre que fóra 

independent de qualsevol creenga que S puga adquirir. No 

obstant, nosaltres manteníem que aixó no era cert: almenys

una creenga, que quelcom extern existeix, era necessária.

I ara estem en condicions de donar un millor compte d'agó. 

No hi ha dues maneres de percebre, sinó duesmaneres d'inte 

ressar-se per la percepció de S. La pregunta 'Qué percep

sei'a abans, podem utilitzar la segona expressió.



443

S? ' la contesta el que hi ha fora, l'objecte públic. Es 

una pregunta ontológica, una pregunta per la causa (relle- 

vant), per l'objecte sobre el que recau 1 ' ac'te perceptiu 

de S (la causa parcial rellevant, l'objcete que provoca 

aquest acte perceptiu i del qual aquesta és l'objecte). Aî  

xí , 'Qué percep S ? ' és una pregunta que es respon, en gran 

mesura, amb independencia, tant de les característiques par 

ticulars de 1'experiéncia perceptiva de S, com de les ere-' 

enees que aquest puga adquirir; pero agó no vol dir que si

ga absolutament independent d 1aqüestes: una creenga o altra

s 1 ha d'adquirir, i ja hem dit quina és indispensable. S 

sois pot percebre X si és X el que hi ha, si és X alió que 

causa (entre altres coses) la seua percepció, encara que 

S pot creure que percep X tant si el que hi ha és un X, com 

si és un Y (o, fins i tot, si no hi ha res que percebre). 

Percebent una mateixa cosa, S pot teñir experiéncies percep 

tives ben diferents i, el que és més problémátic, aqüestes 

experiéncies no sempre es corresponen amb el que S creu de 

X (amb el que S creu que són les propietats reais de X) o 

se sent inclinat a creure. Quan S veu el bastó submergit 

en l'aigua, pot creure que está quebrat o no creure-ho, sen 

se que per aixó varié l'aparenga que el bastó li presenta. 

¿He de dir amb Pitcher que em sent inclinat a creure que 

está quebrat, encara que per la influéncia d 'experiéncies 

anteriors suprimesc parcialment aquesta creenga? Cree que 

aquesta via és una mica complicada. No és tan ciar que en
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tots els casos l'aparenga de la cosa siga traduible a 1 ' ad 

quisició d'una creenga o inclinació a creure (suprimida o 

no) sobre l'objecte, que l'objecte és tal i "com apareix; 

les coses poden aparéixer de maneres que no creiem ni per 

un moment que es corresponguen amb la realitat. ¿Ens compro 

met agó a la p o s t ulado d ' alguna entitat intermediaria en

tre el món i nosaltres, o amb una experiencia perceptiva 

previa al judici perceptiu, una especie de percepció pre

via a aquella que fins ara hem anomenat percepció? Pense 

que no necessáriament. Pero per a aixó necessitem distingir 

entre dues maneres de preguntar per la percepció. I torne 

a repetir que no hi ha dues maneres de percebre, sinó dues 

maneres de preguntarse o interessar-se per la percepció de

S. Una, ontológica, destinada a saber l'objecte que la pro 

voca, i una altra, epistemológica, que pregunta peí conei- 

xement que S adquireix d'aqueix objecte mitjangant aqueix 

acte perceptiu.
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4^2_1l^_La_pregun t a_on t o lógi^c a

Ja que S pot veure un X sense creure que és un 

X, pot veure un X0 (on 0 és una qualitat no relacional de 

X) sense creure que és 0 o creient que és $, fins itot vei ' 

ent-lo $, haurem de convindre que S pot veure un X amb in

dependencia de quina siga 1 1 experiencia perceptiva que tin

ga i de quina creenga en particular adquiresca -millor dit, 

amb independencia de quin objecte en particular crega que 

és- com a resultat que X estimule els seus órgans sensori- 

als. Per tant, haurá d'haver unes condicions mínimes inde- 

pendents tant de com li parega X a S com de quin objecte 

crega S que percep. Quines són aqüestes. Podem dir que S 

percep X si:

1) X

On 'X' és qualsevol objecte públic, és a dir un objecte fí̂  

sic o qualsevola altre objecte causalment independent de 

la percepció de S, com ara: imatges cinematográfi ques,

llamps, trons, etc; pero objectes, no -mentre no diga el 

contrari- qualitats d'aqueixos objectes.

2) Com a conseqüéncia de 1 1estimulació deis ór

gans sensorials de S per part de X (entre al- 

tres causes), S rep causalment la creenga que



446

quelcom extern a ell existeix.

Es prou agó? Hem vist en la secció 4.1 que S pot ser estí- 

mulat en els seus órgans sensorials i rbre Causalment una 

creenga i nogensmenys no adquirir cap creenga sobre 1'ar- 

na. Aquest cas acompleix les condicions 1) i 2) i, no obs- 

tant, no podem dir que S veja l'arna. Per altra banda, tam 

bé els raigs de llum o els fotons són unacausa parcial de 

la percepció visual de X (o les ones acústiques de la per-* 

cepció auditiva) i no diem que S els percep. Ens cal, dones, 

almenys una altra condició.

3) S diferencia X diferencia X del seu entorn com 

quelcom distint d 1aquest.

Hom ens pot acusar d'introduir en 3) per la por

ta de darrera alió que volíem definir. Si hom diferencia 

X del seu entorn és a conseqüéncia de percebre11, i sois 

podem dir que el percebem si el diferenciem del seu entorn 

(317). Amb la qual cosa cometem petició de principi. Podem 

intentar millorar el punt 3) per tal d 1evitar aquest proble 

ma. Hem de recorrer a 1'aparenga? No, perqué si quelcom apa 

reix d 1 una determinada forma és perqué ja és percebut com 

a quelcom extern (hem mantés que el concepte d ’objecte pú-

(317) Ací estic en deute amb el professor V. Sanfélix. Si 
el que es diu apareguera confús al lector, li pregue 
un poc de paciéncia, amb la promesa que més aviat que 
tard aquesta qüestió quedará clarificada.
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blic és més básic que el concepte d'aparenga). Es l'objec 

te públic el que apareix, no 1'aparenga sense objecte la 

que media en la percepció de l'objecte. Així, bastará amb 

que modifiquem 2).

2') Com a conseqüéncia de 1 ' estimulado deis

seus órgans sensorials per part de X (entre 

altres causes), S creu que X (sense necessi- 

tat que crega que és un X) és quelcom extern 

a ell i diferent de les altres coses del seu 

entorn (si és que ha adquirit també creences 

sobre aqüestes).

Pero imaginem ara que l'objecte a percebre és una porció 

determinada d 'un mur que en res rellevant es diferencia de 

les altres parts. Haurem de dir que no el percebem? Agó no 

seria corréete. Alvin I. Goldman pense que soluciona aquest 

problema en el seu article "Perceptual Objects": "A portion
of a valí is said to perceived even when is said to be per- 
ceived even when it's not differentiated from its environ- 
ment because it is not a distinct natural unit" (318). I 

agó té molta importancia peí fet que permet donar solució 

al problema que a continuació exposem, o a bona part d'ell.

(318) Synthese, vol. 35 (1977), pp. 257-284. Reimprés en
Steven Davis (ed.), Causal Theories of Nind, Berlin, 
Walter de Gruyter, 1983, p p . 271-296; *págs . 292-293. 
Pense que hauria d'explicar ací el terme 'unitat na
tural, pero, per no allargar massa el que és sois una 
part secundaria d'una altra part, el confiaré a la in 
tició del lector. Si el lector no es conforma amb el
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He de senyalar ara que de la nostra análisi es desprén una 

conseqüéncia que pot resultar, almenys en principi, proble 

mática. Si quan S percep un X (d'acord amb la nostra defi- 

nició) no cal que crega que és un X per tal que la defini- 

ció siga vertadera, si aquest X és un Y, podem dir també 

que percep un Y. Es a dir, si a X li caben les descripci-

ons:   D^, podem substituir-ne qualsevol per una

altra salva veritate. 0, com afirma Warnock en "On What i s ' 

See ing(I )":

" ...it seems perfectly all right to say in gene
ral that if A sees X, and X is P, then A ses P 
r*.*nSo that, if it is true that he sees X t we 
can obtain without any further reference to him 
or his views, further truths, by replacing ’X' 
with any expressions at all are in fact true of 
X...” (319).

I afig Warnock, fent seua una afirmació d'Austin, i que no 

saltres hem dit en diferents ocasions que compartim:

"What we have here is nothing like different sen 
ses of 'see', but different ways of specifying, 
or identifying, the thing seen -ways that if all 
correct, are intersubstitutable salva veritate"
(320).

que la seua intuició li diu, pot veure l'article de 
FIRTH, R., "The Men themselves; On the Role of Causa- 
tion in Our Concept of Seeing" en H.N.- Castañeda (ed. ) , 
Intentionality, Minds and Perception, Detroit, 1.967.

(319) En Sibley (ed.), o p . cit., págs 1-11; pág. 1.
(320) Pág. 2. Agó es pot sostenir igualment de qualsevol 

modalitat de percepció. Si jo sene un determinat so
i aquest so és una canonada, aleshores sene una cano 
nada .
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Per exemple, si S percep el que resulta ser una 

serp, tant si creu que és una serp, com si creu que és una 

altra cosa (p.e. un bastó), i si aquesta serp és un escurgó, 

podrem dir igualment que percep un escurgó. Podem contestar 

al nostre amic Joan, quan afirma no haver vist mai Felipe 

González en persona: "Sí, si que 1'has vist. Te'n récordes

d ’aquell home de la jaqueta blava que anava al costat de 

1 1 alcalde? Dones, aquell home era Felipe González".

Fins aqcí no hi ha cap problema. Pero de fet la 

cosa es complica en determinades ocasions. Fred Dretske ens 

en mostra algunes en Seeing and Knoving. Imaginem que S veu 

una taula, podem dir que la taula és un complex sistema de 

molécules. Haurem de dir aleshores que S veu un complex sis 

tema de molécules? (321). Es en aquest sentit en el qual 

ens pot aprofitar el que Alvin I. Goldman ens havia dit de 

les unitats naturals. I el que segueix ens pot ajudar a cía 

rificar que volem dir amb aquest terme. Com que no pretenc 

ser innovador en aquest respecte, sinó fer veure que aquest 

problema té solució, em limitaré a reproduir en cita el que 

A.I. Goldman ja ha dit; aixó sí, en una cita llarga:

"With respect to natural units, perceptual verbs 
are, in Goodman's terminology, non-dissective 
Q Goodman, N., The Structure of Appearance, Cam
bridge, 195l] That is where 0 is a proper part

(321) Dretske, op. cit., pág. 58.



450

of 0* and a natural unit, the fact that 0* is 
M-perceived Ton "M-perceived" vol dir percebut 
en qualsevol modalitat] by S (at t ) does not en-
tail that 0 is M-perceived by S (at t).

The non-dissectivenes of percerptual verbs 
partly explains the oddity of saying that S sees 
a mass of molecules (when, for example, he sees 
a table). In interpreting 'S sees a mass of mole
cules' there is a temptation to red 'mass of mole
cules' distributively, so that the sentence im- 
plies, 'S sees at least one molecule'. But this 
sentence is false. Given the non dissectiveness 
of 'see', S may see something made up of molecu
les without seeing any molecule. Since a molecule 
is a 'natural unit', we would have to differentia 
te one molecule from adjacent objects. But no one 
can do this with the naked eye. Of course, one 
can interpret 'mass of molecules' non-distributi- 
vely. Such a reading is mandatory when the fore- 
going sentence is rewritten as: 'S sees something
that is in fact a mass of molecules'. This sen
tence, however, is neither odd ñor false” (322).

Es en aquest darrer sentit que s'ha d 1 interpretar l'afirma- 

ció que si S percep X i X és Y, X percep Y. Si la pregunta 

'Qué percep S ? ' és una pregunta ontológica (externo-direc- 

cionalment ontológica), siga el que siga alió que percep 

S, i puga donar-se-li la descripció que se li puga donar 

(amb la matisació que més endavant veurem), si S percep un 

X que és de fet un Y, S percep el que és de fet un Y. Així 

entés, no veig cap contradicció en les deduccions que Drets 

ke ofereix en Seeing and Knowing i que a ell li causen cer

ta perplexitat (Cf. o p . cit., págs. 56-57). Seleccionen) una 

de les seues deduccions:

(322) Goldman, A.I., loe. cit., pág. 293.
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S ha vist 1 ' estrella matutina,

L'estrella matutina (venus) és 1 1 estrella vespertina;

S ha vist 1 ' estrella vespertina.

Pero és el cas que S no ha vist mai una estrella al vespre. 

Es, aleshores, falsa la conclusió? Possiblement les expres- 

sions d 'aquest tipus induesquen a error. Pero 1 ' error ve 

possibilitat per l'ambigüetat gramatical de les mateixes, 

no perqué el nostre principi siga incorrecte. Davant de sem 

blant afirmació, hom se sent -o pot sentir-se- inclinat a 

creure que S ha vist Venus al vespre. Pero de 1 1enunciat 

mateix no se segueix logicament que S haja vist mai una es

trella al vespre. Efectivament, hom pot interpretar aquest 

enunciat com 'S ha vist Venus al vespre' i aleshores 

aquest será fals. Peró si estipulem -com hem estipulat- qui. 

na és la lectura correcta del que volem dir, el nostre prin 

cipi es manté. (Recordem el que es deia en el punt 3.1 res

pecte de les implicacions ontológiques i epistemologiques 

de les oracions del tipus 'S veu un cotxe roig'. De la ma- 

teixa manera que S pot veure un cotxe roig sense veure que 

és roig i fins i tot sense veure que és un cotxe, S pot veu 

re 1'estrella vespertina sense veure-la al vespre. Perqué 

dóna la casualitat que 1'estrella matutina és 1 'estrella 

vespertina). Des del moment que s 'entenga que totes aqües

tes descripcions, qualificacions, relatius, etc., s'apli-
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quen a l'objecte percebut i no a la percepció per part de 

S d'aquest objecte, pense que aquests problemes hauran des 

aparegut. I encara que l'oració resultant puga induir a 

error, aquest será degut a la gramática ambigua d'aquesta, 

no al fet que hi hagen dues maneres de percebre (o dos sen- 

tits), o al fet que el nostre principi siga fals.

Pero existeix un cas molt interessant en el qual 

agó podria posar-se en qüestió. En Sense and Sensibilia, 
Austin n'esmenta un que convindrá que considerem a fons:

"...let us consider the case of the man who sees 
a star, a case of which Ayer's account is parti- 
cularly puzzling. The man is supposed [[...Jto 
say two things: (a) 'I see a distant star which
has an extensión greater than that of the earth'; 
and (b) -on being asked to describe what it is 
that he is really seeing- 'I see a silvery speck 
no bigger than a sixpence" (pág. 92)

Warnock comenta aquest cas en"On What is Seeing (I)" i con 

clou algunes coses que convé veure. Per tant, el que podem 

fer en primera instáncia és seguir el seu comentari. Segons 

Warnock, en principi es creuria que si és cert que si S veu 

X i X és Y, S veu Y, ho és en virtut del fet que alió que 

és vertader de X és vertader de Y i viceversa. Quelcom com:

"Just as, if that piece of painted wood is Jones's 
front door, and I kick that piece of painted wood, 
then -in no different sense of 'kick'- I kick Jo
nes's front door, so if that man is the vice-chan 
cellor and I see that man, then -in no different 
sense of 'see'- I see the vicechancellor" (pág.2).
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Pero el cas de 1 'estrella i la 'mota argentada' 

no sembla ser el mateix. Allí el ' é s ' no permet dir que 

alio que és vertader de X és vertader de Y i viceversa. Men 

tre podem dir correetament i de forma natural 'Aquella mota 

en el cel és una estrella', no podem dir amb propietat ' Aque 

lia estrella és una mota'.

"For in the cases of the piece of wood and the 
manv we have genuine identities; whereas it seems 
we have to say that, in the case of the star, we 
do not. If that man is the vicechancellor, then 
it not only follows that, if I set next to that 
man at dinner, I sit next to the vice-chancellor, 
and so on ; whereas as Austin observes, if that 
white dot on the horizon is a house, and I live 
in that house, it does ont follow that I live in 
that house, it does not follow that I live in a 
white dot; ñor could I advertise a white dot, 
though I my advertise my house for sale in the 
pages of CountryLife; and when, as we continué 
our walk, the white dot grows larger, my house 
does not grow larger, and so on" (323).

Quina peculiaritat hi ha aquí? En aquest cas, el 

'és' no indica identitat; en un sentit podem dir que la mo 

ta ragentada és una estrella. Pero la mota argentada no és 

alio que constitueix el que 1'estrella"és"¡ en canvi, cons- 

titueix el 'com apareix' 1 'estrella ací i ara. Així que War 

nock conclou:

"It follows then, that, if I see the speck, I see

(323) Warnock, loe. cit. pág.3.
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the star, not because the speck is the star is, 
ñor (in a sense) because a star is what the speck 
is, but because a speck is what, now and from he- 
re, the star visually appears as: and, of course,
If I see what X visually appears as, I see X ,!
(pág. 4).

Va agó en contra del nostre principi tal i com 

l'hem explicat? Pense que no, peró no tornaré a dir perqué. 

(Simplement S, al veure la mota, veu el que de fet és una 

estrella). Ara bé, aquesta argumentació de Warnock té gran 

importancia per una altra raó. I abans de seguir he de dir 

que estic fonamentalmenr d'acord. La mota és la manera com 

apareix 1'estrella a S, la manera com S veu 1'estrella (324). 

No diu, própiament, qué veu S, ni qué sap S del que veu, ni 

qué creu S del que veu (no necessáriament) . Dir que veu una 

mota argentada és explicitar la manera com S veu l'estrella.

S veu una estrella que li apareix igual que una mota argen
tada que fóra vista en condicions normáis. S veu una estre

lla i la veu com una mota. Agó ens dóna una molt bona pista

per a la nostra tesi sobre la percepció de X per part de

S . Recordem:

1) Hi ha una estrella (una mota argentada al cel).

2) Com a conseqüéncia de 1'estimuíació deis ór- 

gans sensorials de S per part de X (entre al

tres causes), S creu que X (sense necessitat

que crega que X és un X) és que-lcom extern a

(324) Més bé l'expressió correcta seria 'S veu l'estrella 
com una mota, per tant, S veu 1 1 estrella'.
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ell i diferent de les altres coses de 1'entorn 

de X (si és que ha adquirit també creences so

bre aqüestes).

Efectivament, l'estrella, apareixent-en un primer sentit- 

com una mota argentada (no sois a S, sino a qualsevol obser 

vador normal que la mire i, per tant, aquest és un fet tan 

públic com l'estrella), causa la creenga de S en l'existén- 

cia de quelcom extern. Pero diem que l'estrella és una mota 

argentada perqué és així com ens apareix quotidianament.

Pocs homes i poques vegades han vist les estrelles de mane

ra distinta a com si foren aqueixa mota argentada en el cel. 

Per veure-la de manera distinta cal un potent telescopi.

La mota argentada és ja, en certa manera, un objecte físic 

que habita l'espai celest (és un objecte públic). Peró no 

necessitem fer res més per dir que veiem una estrella. Amb 

els objectes que es poden veure en condicions óptimes d'ob- 

servació amb freqüéncia, hom no parla de com li apareix 

o com li podria aparéixer (si prestarem atenció a 1'aparen 

ga fenoménica) un cotxe. No s'expressa en termes tais com 

'una taca de tal color i tal altre, de tal i tal forma, amb 

altres taquetes de tal i tal color'. El cotxe apareix d'al- 

guna manera, peró apareix ja com a cotxe, no com un conjunt 

de taques que hi ha que organitzar fins que podem aplicar

los el concepte d'objecte físic que els correspon, en aquest 

cas el de 'cotxe'. Les coses apareixen amb formes i colors 

determináis, peró formes i colors de la cosa, no formes i
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colors que han de generar encara el cotxe. Així, la creen

ga en que alió que apareix és un objecte extern está contin 

guda ja en l'apareixer mateix. Imaginem que -S veu un cotxe 

en unes condicions d'observació desastroses. Efectivament, 

la manera en qué aquest apareix no té res a veure amb la 

que li presentaria a S en condicions normáis d'observació, 

la forma que presenta, el color, etc., no són, amb molta 

diferencia, els que veritablement té. Hi ha boira, es de 

nit, etc., les condicions no permeten sinó el cotxe apare- 

ga com un embalum en la semifoscor; S no pot identificar 

X com un cotxe, peró la creenga en que aixó que apareix 

allá al fons és un objecte extern (un objecte físic o una 

ombra, etc.) no pot faltar.

Ara pensem en una percepció en condicions 'stan

dard' d'observació. S atén a l'objecte, no a les experién

cies que ell té de l'objecte. Efectivament, l'objecte apa

reix, i apareix d 'una determinada manera, a S, peró sempre 

el que apareix és un objecte, i en tant que apareix ho fa 

amb la creenga en la seua exterioritat per part de S. Apa

reix l'objecte, no aparences roges o grogues, quadrades o 

rodones desubstanci al itzades que han de construir l'objecte 

és ciar que moltes vegades som conscients de '1'aparéixer' 

de l'objecte, pero com a objecte i per tant, com una enti- 

tat externa que té o sembla teñir unes determinades quali- 

tats, no de 1'aparenga mateixa desubstancialitzada. Així,



457

quan quelcom apareix, apareix ja com quelcom extern a no- 

saltres; per tant, en l'aparéixer ja está continguda la 

creenga en la exterioritat. Quan l'estrella,’ apareixent com 

una mota argentada, estimula els órgans sensorials de 1 ' in- 

dividu, aquesta estrella causa la percepció de l'estrella, 

és a dir, la creenga que el que apareix externo-direccional 

ment és una estrella, o un punt de llum, o qualsevol altra 

cosa, peró externa. L'aparenga de l'estrella, en aquest sen 

tit, és quelcom públic, fotografiab1e ; no és, per tant, una 

entitat causalment dependent de la percepció. No correspon- 

drá a la realitat de l'estrella (si és que té algún sentit 

dir agó de l'estrella, que és un objecte que normalment es 

veu així, les condicions més habituáis d'observació d 'una 

estrella són aquelles en que es veu com una mota argentada), 

peró tampoc és una entitat distinta de l'estrella.

Els objectes apareixen, les aparences no. "Apa- 

reixer" vol dir "presentar una aparenga", peró és l'objecte 

qui la presenta, no 1'aparenca la que presenta l'objecte.

De moment sóc conscient de com m'apareix un objecte, l'ob

jecte ja está conceptualitzat. Són els objecte els que apa

reixen en la percepció, no són les aparences els objectes 

de la percepció. Si diem que són les aparences les que pri

mer es perceben, hauríem de dir que són les aparences les 

que primer apareixen, la qual cosa suposaria cometre peti- 

ció de principi. Seria, recorrent altra vegada a l'exemple
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de Ryle, com dir que si menjar suposa mossegar, el que es 

menja són els mossos i no el menjar.

Podríem dir que l'objecete té que aparéixer abans que hom 

el conceptualitze com a objecte, perqué si no mai no comen- 

qaríem. Peró aleshores ací está parlant-se de '1'apareixer1 

com a la mera estimulado física de l'aparell perceptu cor- 

responent. Está dient-se, en realitat, que l'objecte té que- 

estimular els órgans sensorials si és que ha de ser perce- 

but. D'acord, peró aleshores encara no li apareix al sub- 

jecte. He dit en el primer capítol que el cervell rep l'es- 

tímul que porta miríades d'informació en forma de dades sen 

sorials que el primer selecciona, sintetitza i, fins i tot, 

corregeix, per construir o abstraure alió que hom percep. 

Peró quan ho percep (ho veu, o l , toca, etc.), tota aquesta 

feina ja está feta. És a dir, quan el subjecte és conscient, 

quan percep, el que apareix és ja l'objecte extern el que 

percep, no les meres dades sensorials o aparences fenoméni- 

ques objectualment desconceptualitzades.

Considerem ara una modalitat de percepció que, 

per ser inhabitual i no estar viciada per la continua refe 

réncia a ella pels parlants, pot oferir claredat sobre els 

termes de percepció, els quals apareixen aombrits quan s'em 

pren amb referencia a les modalitats més habituáis. Hem re- 

feresc a una manera de percebre que no entra dintre de cap
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de les modalitats, diguem-ne, normáis (com veure, oir, to

car, oldre i gustar) i que els psicólegs han batejat amb 

el nom de "visió táctil". Fa alguns anys , el's psicólegs 

disenyaren un aparell que permetia "veure amb la pell". El 

mecanisme era el següent; aquest aparelll, anomenat TVSS 

o "tactile visual substitution system", projecta una imatge 

d 'una cámara de televisió sobre la pell de l'esquena d'una 

persona per mitjá d'un conjunt de minúsculs vibradors. Men- 

tre l'individu sotmés al TVSS está aprenent a "veure per 

la pell", será cert que l'única cosa que li apareix són les 

vi b r a d o s  de l'aparell sobre la seua esquena. L'equivalent 

en la percepció, per exemple, visual, seria el nadó, quel

com apareix, peró encara res del món extern conceptual itzat 

com a tal. El perceptor visuo-táctil no aconsegueix encara 

percebre l'objecte, aquest encara no li aparaix, sois sent 

unes vibracions en la seua esquena. Pero, quan aprén a per

cebre l'objecte (perqué té algú que li diu que concentre 

l'atenció aquí o allá, o ho consegueix ell mateix), les vi

bracions ja no li apareixen mes que com organitzades en ob

jecte, Será cert que aqüestes seguirán actuant en la seua 

pell, i que ell les notará en certa manera, peró ja no són 

meres vibracions, ara són vibracions organitzades com a ob 

jecte. Caldrá que aqüestes abarquen una zona o una altra 

de la seua pell, que actúen en un punt o en un altre, peró 

és l'objecte qui apareix en les vibracions, no les vibra

cions caótiques, no les vibracions per elles mateixes. L'a
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tenció es centra en l'objecte que apareix en les vibracions, 

no en les vibracions mateixes. Es l'objecte qui apareix en 

les vibracions, no les vibracions mateixes l'es que aparei

xen: les vibracions ja s 'han organitzat com a objecte. Si 

podem dir que aqüestes apareixen, ja no és en el mateix sen 

tit que ho deiem quan el subjecte es sotmetia a les prime- 

res experiéncies. Són aqüestes les que ens donen informa- 

ció sobre l'objecte. Igualment, en la percepció. per exern-" 

pie visual, són els objectes els que apareixen amb unes for 

mes o unes altres (amb un color, una forma, etc.), peró, 

sobretot i fonamentalment, com a objecte. No apareix una 

forma de tal i tal color, apareix, per exemple, una taula 

de tal i tal forma i color. No és l'aparenga de la taula 

la qui apareix, és la taula qui apareix amb una determina

da aparenta (en tot verídica o sois en part).

En resum. Quan les coses són vistes, cregudes 

com quelcom extern, és cert que apareixen també d 'una ma

nera o d 'una altra (semblen teñir unes qualitats o unes al

tres; qualitats que si les condicions d'observació són 

'standard' -i no ho dubtem- direm que són les que realment 

té l'objecte -després, en el punt 4.2.2, tornarem sobre 

aquesta qüestió). Ara bé, les coses apareixen sempre com 

quelcom extern a nosaltres mateixos. Hem dit abans amb Craw 

ford que, en el moment en qué una sensació es converteix 

en experiencia perceptiva, en el moment en qué el subjecte
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pren consciencia, la creenga en la exterioritat está ínti- 

mament imbricada. Es precisament aquesta creenga la que la 

converteix en percepció. Pero, ja que és u n ’fet que les co

ses poden apareixer de moltes maneres diferents podem teñir 

moltes experiéncies perceptives d 'un mateix objecte- pot 

resultar convenient que inclogam també 1 1aparéixer en la 

nostra análisi. Es més, ha de ser necessári incloure'l per 

quant les coses poden aparéixer de manera diferent a com 

creiem que són. Ben entés que si 1 1aparéixer és la manera 

en que S veu X i no una altra percepció, aquest aparéixer 

va vinculat a la creenga en quelcom extern i, per tant, no 

pot ser el seu fonament (32-5 ).'Si "aparéixer és^'énbíar el sen 

tit fenoménic de 'semblar) teñir unes determinades quali

tats, el que sembla és l'objecte, en l'aparéixer ja está 

contingut el concepte d 'exterioritat. Alió que no existeix 

no pot aparéixer, peró el que existeix pot aparéixer de ma

nera diferent a com és, pot semblar teñir qualitats que ve- 

ritablement no té. En un món de llenguatge d'objectes mate 

rial? sovint som més conscients de quin és l'objecte que 

veiem que cóm el veiem. Habitualment a penes si som cons-

(325) Peró, i els altres sentits? Hem dit que 'l'aparéixer' 
és la manera com S veu X. Efectivament sembla que apa 
réixer és una paraula de visió. Podem dir que hi ha 
quelcom semblant per ais altres sentits? Podem parlar 
d 'un aparéixer auditiu, olfactiu, etc* En el sentit 
que si S sent una canonada la pot oir amb una deter
minada intensitat, timbre, etc. I si ol una rosa, la 
pot oldre com tenin una determinada fragáncia. Agó 
és important: el que diferencia una modalitat de per-
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cients, en un acte perceptiu, d'algunes poques qualitats 

de l'objecte (perqué el nostre interés recau sobre l'objec

te), i les que realment té (o creiem que té realment) s ' im

posen sobre les que sembla teñir (fenoménicament) en cada 

moment. La creenga en l'objecte i les seues qualitats ens 

impedeixen que sigam conscients de bona part de 1'aparenta 

que l'objecte presenta en cada moment. L'objecte apareix 

i aixó és la cosa més básica, i com es veu ve influenciat 

peí que sabem de l'objecte.

Si tot agó ha quedat ben entés, aleshores podem 

reconvertir el nostre punt 2') en:

2") Com a conseqüéncia de 1'estimulació deis ór- 

gans sensorials de S per part de X (entre al

tres causes), X apareix d'alguna manera a S, 

aparéixer que té continguda la creenga per

part de S que el X que apareix (sense neces-

sitat que crega que és un X) és quelcom ex

tern a ell i diferent de les altres coses de 

1'entorn de X (si és que aqüestes li aparei

xen externo-direccionalment a S, gó és, si

percepció d 'una altra no és la creenga que hom adqui- 
reix sobre l'objecte, sinó com 1'adquireix, .de quina 
manera apareix aqueix objecte. Jo puc'adquirir causal 
ment la creenga que aquí hi ha un rellotge, tant si 
el mire com si sene un 'tic tac'. Vegeu a aquest res 
pecte: Dretske, Knowledge and the Flow of Information, 
pág. 154.
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aqüestes també són percebudes.

Així dones, ha de quedar ciar que-la creenga en 

1'exterioritat és quelcom que va íntimament imbricat en 

l'aparéixer (326). Les coses apareixen externo-direccional- 

ment. Podem dir que S percep X equival a dir que X li apa

reix externo-direccionalment a S. Aquest aparéixer no és 

quelcom merament fisiológic, implica consciencia i, des de-1 

moment en qué aquesta actúa, la creenga en la exterioritat 

de X está inclosa en l'aparéixer; si la consciencia no ac

túa, no podem dir que X li aparega a S d'alguna manera (X 

no sembla teñir cap qualitat si no és a nosaltres a qui ens 

sembla que les té, encara que qui semble tenir-les siga X). 

I una altra cosa, és l'objecte que ens apareix, no 1'apa- 

renga mateixa. L'aparéixer es refereix a com es percep 1'ob 

jecte, la creenga parla de quin és aqueix objecte o quin 

tipus d'objecte és (327), i la seua expressió mínima és que

(326) També ha de quedar ciar que aquest 'aparéixer' del 
que parle ja no és la mera sensació, car a la sensa- 
ció li falta l'element 'creenga externo-direccional' .
La sensació és la causa d'aquest altre aparéixer. 
Aquest ja no es refereix a la mera aparenga (entesa 
a la manera deis fenomenalistes), sinó a l'aspecte 
físic que presenta l'objecte.

(327) Ací podem dir amb John Heil:

"Ñor is it difficult, certainly, to imagine creatu- 
res with altogether different sorts_ of visual recep 
tors who are nevertheles able to make the same kind 
of visual descrimination we make JT. ln such cases, 
the common element seems not to be a particular sort 
of visual experience, but the adquisition of a par-
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es tracta d'un objecte extern, aquesta precisió ens pot 

ajudar a clarificar una altra qüestió en aqueix mateix res 

pee te .

Déiem que S pot veure un cotxe roig sense neces-

sitat que veja roig o rojament. Pero és el cas que S veu

un cotxe i que aquest- cotxe és roig.¿No se'n seguiria, se-

gons el nostre principi (S veu un X, aquest X és Y, alesho

res S veu Y), que S veu roig? El nostre principi deia que

si X és Y, S veu Y, no Y-ment. M'explique. Havíem dit que

X havia de ser un objecte públic i no una qualitat d'aquest

objecte. Per tant, el nostre principi sois és válid quan

les descripcions D„,D_f...tD , són o bé noms o bé frases1 2  n
nomináis. I aquí, cotxe i roig pertanyen a categories dife 

rents ; la descripció de X com a 'cotxe' i la descripció de 

X com a 'roig', no están en un mateix nivell. 'Cotxe' és 

un nom de X, roig una qualitat de X. En realitat, en dir 

que el cotxe és roig, el que diem és que el cotxe 'té co

lor roig'. 'Roig' i 'cotxe' no són intercanviables perqué 

no pertanyen a la mateixa categoria gramatical. Per altra 

bamda, no són intercanviables perqué 'roig' no és un objec 

te (en el sentit dit) que puga ser l'objecte vist, aquell

ticular sort of visual experiencet*but the adqui- 
tion of a particular belief" (HEIL, John, "Seeing 
is Believing", American Philosophical Quarterly, 
vol. 19 (1982), pp. 229-239;págs. 232-233.
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objecte sobre el qual recau la nostra creenga, no respon 

a la pregunta 'Qué veu S?', sinó a 'Com és l'objecte que 

Percep S ? ' o, el que és el mateix, a 'Com percebria (si és 

un observador normal) en condicions normáis d 'observació?

Pero encara hi ha altres casos que poden comptar 

en contra d'alló que hem assenyalat com a condicions míni- 

mes per qué S perceba X. Un d'ells és el que ens suministra 

l'argument de 1'interval temporal (vegeu pagines 77-98 d ' a- 

quest treball). Podem percebre ara una estrella que fa molts 

anys que ha deixat d'existir. Com he explicat en el seu 

lloc, no veig cap inconvenient en mantenir que quelcom que 

fa anys que no existeix puga ser percebut en 1'actualitat. 

Pero aleshores la condició 1) de la nostra tesi no se sos- 

té. Sembla que no és una condició necessária per percebre 

X que X existesca en el moment que s'efectua la percepció. 

L'estrella no existeix ara, efectivament, i en canvi és la 

causa (parcial) de la nostra percepció. Percepció de qué?

De l'estrella que ja no existeix? Si és així la condició 

2") tambés esdevé, com a mínim inexacta. Pero ja hem dit 

que no trobem cap inconvenient en que aquest no existesca 

per a que cause la percepció, per a que siga percebut. No 

tenim més remei a dir que el que percep S és l'objecte in- 

existent. I, en conseqüéncia la nostra tesi,, tal com fins 

ací está exposada no se sosté. Perqué, si dic que quelcom 

que no existeix pot seguir apareixent externo-direccional-
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ment, és a dir, pot ser la causa de la creenga de S que 

X existeix i que presenta una determinada aparnga, en el 

cas que S (que és astrónom i sap que aqueixa estrella ja 

no existeix) no crega que X existeix, no podríem dir que S 

la perceba. Bé, podria dir-ho i dir que en realitat alió 

que percep és un punt de llum (que per cert també és un 

existent físic). Pero crac que és sentiria més inclinat a 

anomenar-lo estrella i fins i tot pot seguir estudiant les 

seues característiques (amb els aparells corresponents ) , 

no de punt de llum, sinó d'estrella: el seu tamany, compo-

sició, etc.

Conseqüentment hem de modificar les nostres con

dicions mínimes per la veritat de 'S percep X ' , encara que 

considere, no de manera radical, que no hem de renunciar 

ais postulats básics. Quedarla així:

1') X existeix o ha existit.

2"') Com a conseqüéncia de 1 ' estimulado de 1 1 apa 

rell sensorial de S per part de X (entre al- 

tres causes) X apareix d 'alguna manera a S, 

aparéixer que té continguda la creenga per 

part de S que (el X que apareix, sense neces 

sitat que crega que és un X-determinat) és 

o ha sigut quelcom extern a ell, qó é s , quel 

com que existeix (o en el seu cas) que ha ex 

istit en 1'exterior i que és diferent de les
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altres coses de 1'entorn de X (si és que 

aqüestes també li apareixen externo-direccio 

nalment a S, es a dir, si aqüestes també són 

percebudes).

3) S creu, conscient o inconscientment (o al- 

menys no dubta) que X és la causa (parcial) 

de la seua percepció. 0, si es vol, que X 

"is causally involved in a way which is com-, 
non to or characteristic of most cases we are 
preanalitically prepared to cali clear cases 
of this kind of perception (visual, auditory, 
tactile.. . ( 3 2 8 ) .

El mateix val per a 'S percep un X 0 ', agó és un X que és 

0 (on 0 és una qualitat de X).

Així, l'objecte posa bona part de les condicions 

de veritat deis enunciats 'S percep un X' o 'S percep un 

X qu és (de fet) Y 1 o 'X percep un X 0 '; és a dir, de propo- 

sicions del tipus de: 'Joan percep un cotxe', 'Joan percep 

un cotxe que és una ambulancia' o 'Joan percep un cotxe 

roig' . Pero, encara que les condicions que hem estipulat do

(328) NELSON, Jack "The Diversity of Perception", pág. 97.
Aquest parágraf ja ha estat citat en la pág. 254 d'a 
quest paper, i el torne a citar per alió que deiem 
la dificultat de parlar en termes causals.

Tal vegada, des d'aquest plantejament, les post- 
imatges es poden explicar com a casos en els quals
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nen les condicions de veritat, no donen les condicions de 

coneixement. segons aqüestes condicions, no cal que S sápia 

de quin objecte es tracta, ni quines són les seues verta- 

deres qualitats. Diera que per percebre X, hom no necessita 

saber que es tracta d 'un X, en canvi, si que ho necessita 

per percebre que és un X. ¿Quines són, dones, les condicions 

suficients i necessáries per a que S, no sois veja (i en 

general perceba) un X o un X0, sinó que veja que és un X 

o un X que és 0? Sostinc que és aquesta pregunta epistemo

lógica la que té major relleváncia en filosofia de la per

cepció (la que ha originat les diferents teories). Unes teo 

ries i altres procuren eliminar les possibles disparitats 

que es poden generar entre les condicions de veritat de la 

proposició de percepció, les quals les determina l'objecte 

que causa aqueixa percepció, i la creenga que el subjecte 

pren o pot prendre en aqueix acte perceptiu. Quasi totes 

les teories han tendit a equiparar la creenga que S adqui- 

reix, o podria adquirir en percebre X -moltes vegades des- 

comptant-li tot alió que signifique compromís amb 1'exte

rior- amb el seu objecte de percepció. Les teories substi- 

tucionalistes proposen com a objecte de percepció els sen- 

se-data, per tal d 1 evitar aqueixa disparitat entre l'objec

te extern i la creenga que creenga que hom adquireix o po-

l'objecte extern que causa la percepció segueix 
veient-se després que ha deixat d'estar davant nos 
tre .
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dria adquirir en percebre11 (si no coneguera certs fenó- 

mens) . Per exemple, com el bastó parcialment submergit en 

l'aigua té la propietat de fer creure, a qui no conega aquest 

efecte de la refracció, que está quebrat, substitueixen la 

percepció del bastó -que és recte- per la d ' una aparenga 

quebrada. Els partidaris d'una gramática intencional de 

la percepció substitueixen l'objecte físic per l'objecte 

que l'individu creu percebre en presencia del primer, etc (329)

I és que, efectivament, quan hom afirma que S per 

cep X, aquest enunciat se sol entendre com que S ha ideti- 

ficat a X (330). Pero mentre que les condicions de veritat 

d 'un enunciat de perceció les ofereix fonamentalment l'ob

jecte, les condicions de coneixement depenen d'altres condi 

cions que les que hem enumerat en aquest punt. En una con- 

cepció no analítica de la percepció, pensem que les condi

cions de veritat i les de coneixemnet són les mateixes, 

quan agó no és cert (per aixó insistesc tant). I, sovint, 

quan preguntem per l'objecte de percepció de S, volem pre-

(329) Vegeu: ANSCOMBE, G.E.M., "The Intentionality pf Sensa 
tion: A Gramatical Feature" en R.J. Butler (ed.), Ana 
lytical Philosophy, 2nd. series, Oxford, Basil Black- 
well, 1965; págs 158-180; SNITH, David Woodruff, "The 
Case of Exploding Perception" Synthése, vol. 41 (1974), 
págs. 339-369.

(330) Així com existeix l'expressió 'S veu que...', sembla 
que no n'existeix una igual en les altres modalitats 
de percepció. efectivament, hi han expressions com
"S sent que plou" o "S ol que quelcom es crema", pero
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guntar, sense ser massa conscients de la diferencia, peí 

coneixement que S té de l'objecte particular amb l'acte per 

ceptiu. Per tal de clarificar el que vull dir, faré servir 

dues nocions, que considere molt afortunades, de Dretske. 

Dretske diferencia entre a) Truth implications (implicaci- 

ons de veritat) i b) Utterance implications (implicacions 

de la declaració). Les implicacions de veritat són aquelles 

que posen les condicions de veritat d 'un enunciat. Es a 

dir, Q és una implicació de veritat d 1 un enunciat si aquest 

enunciat no és vertader a no ser que Q siga vertadera. Ai- 

x í , i com a exemple, les condicions que hem enumerat són 

les implicacions de veritat de l'enunciat 'S percep X ' . Les 

implicacions de la declaració són, en canvi, aquelles que 

se suposen que s 1 han de donar per a que qui parla l'enuncie. 

Q és una implicació de la declaració de S si, normalment,

S no la faria a no ser que Q fos vertadera. Per exemple,

S no afirmaria normalment que veu un autobús si no creguera 

que alió que veu és un autobús (331). Pero del fet que ho 

crega o no ho crega no es desprén que veja o no veja un au

tobús. L'afirmació 'Veig un autobús1 sembla implicar que 

quie l'emet creu que alió que veu és un autobús i si és sin

no són exactament iguals que les de la visió on 
la cláusula pot estar acabada amb 'que és un cot
xe' . En aqüestes modalitats sembla, encara més evi 
dent la confusió entre condicions de veritat i con 
dicions de coneixement. Si hom diu que S ol una 
rosa i no especifica més, els demés solen entendre 
que S sap que és una rosa alió que ol.

(331) Seeing and Knoving, págs. 35 i ss.
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cer ho implica., pero no implica que veja un autobús. Men- 

tre que u no afirma que veu un autobús -normalment- si no 

creu que alió que veu és un autobús (agó é s , si no 1'iden

tifica com a tal), el que favertadera la seua afirmació no 

és la seua creenga, sinó que alió que veu siga un autobús. 

I, com afirma Dretske:

"It is his saying he sees a bus, not his seeing 
a bus, which implies that he believes the approa 
ching vehicle to be a bus" (332).

Perqué S pot dir "Veig un autobús" i el seu enun 

ciat ser vertader sense que ell crega que alió que veu és 

un autobús. Imaginem el cas que podem anomenar 'el cas del 

mentider verag1. Joan és a la parada de 1'autobús amb uns 

companys. Fa més d 'un quart d'hora que no ha passat cap au 

tobús. Per la llunyania i en direcció a la parada s'acosta 

un vehicle gran i roig,que Joan pren per un camió de bom- 

bers. Ell és l'únic que el pot veure, ja que és el més alt 

del grup i la resta de la caravana de vehicles, entre la 

que hi ha váries furgonetes més próximes, els impedeixen 

la visió ais altres. Per tal de gastar-los una broma, Joan 

diu: 'Ja veig 1'autobús'. Resulta que aquell vehicle és

vertaderament 1'autobús i al cap d 1uns minuts, mentre hi 

pugen i davant de la seua perplexitat, els seus companys 

no paren d 'afalagar-lo per la seua bona vista. D'aquí po-

(332) Pág. 36.
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dem extreure la següent moral: Tal s declaracions impli

quen que qui les fa ha identificat, o creu que ha identifi^ 

cat, alió que veu com a la cosa que diu veure, i dir que 

es veu un autobús quan no es creu que alió que es veu és

un autobú és mentir en certa forma, encara que 1'enunciat

siga vertader. Com aquest és al cas, hom tendeix a extrapo 

lar aquesta conexió que es dona en els enunciats de present 

i primera persona ais enunciats de passat i ais de tercera 

persona, on aquesta conexió és menys obvia. Enacara que no 

provoca cap perplexitat oir afirmacions com ara: 'Eli va

veure el lladre, peró no va fer res perqué no sabia que era 

el lladre1 o 'Vaig veure a Joan pero no livaig dir res per

qué no el vaig conéixer1; sempre que no hi haja més preci- 

sió, les proposicions de percepció en tercera persona o en 

primera i passat se solen entendre com que l'objecte que

es diu que es va percebre -o que percep S- i l'objecte que

ell creu -o creia- percebre és un i el mateix (333). Enca

ra que Dretske afirma:

"...the statement 'S saw his únele' when this is 
said without qualification at all, either expli- 
cit or implicit, has as one of its utterance im
plications that the speaker (not S) believes that 
S identified what he saw as his únele" (334).

(333) I tal vegada agó és encara més patent-en les altres 
modalitats de percepció.

(334) Pag. 39.
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hem de dir que, generalment, es creu que és el mateix per

ceptor qui ha identificat l'objecte tal i com l'enunciat 

que ha utilitzat 1' emissor indica.

Per tant, percepció i creenga identificativa van 

íntimament conectades. De tal manera que alguns autors han 

arribat a dir que S no pot percebre un X si no sap que és 

un X, si no 1 ' identificacom a tal, a causa de les condici

ons d'observació o perqué careix d'aqueix concepte. Norwood 

Russell Hanson afirma per exemple en Perception and Disco- 
very:

"Consider two astronomers looking esatwardat down 
on a clear day. One of them is a 13th Century as 
tronomer. The other is a 20th Century astronomer. 
The question is: Do they both see the same thing?

A typical discussion following the posing of 
such question might run as follows:

"Yes, they do see the same thing."
"Not they do not see the same thing."
"Yes, they do."
"No, they don't."
"Yes, they do."
"No, they don't." (335).

Han son mant é al respecte que aquesta és una pregunt a f

sóf i c a i que en el sentit fi 1osóficament reílevant, la

pos ta és 'no ' . Agó porta a Hanson a afirmacions del ti

que un neóf it no pot veure un tub de raigs X. Estic d '

amb ell que la pregunta més rellevant en percepció és

(335) Perception an Discovery. An Introduction to Scienti-
tific Inquiry,San Frencisco, Freemon, Cooper & Co. 1969
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que s 'interessa peí coneixement, per la identificació, per 

la percepció 1carregada teóricament'; pero, com pense que 

he demostrat, l'aspecte ontológic del problema no es pot

oblidar, sempre que es tinga ciar que aquest aspecte onto

lógic no constitueix un percebre no-epistémic, que hem re- 

butjat. Si les coses están ja al bell mig, será hora que 

ens interessem per la pregunta epistemológica, per la que 

es respon amb 'S percep que aixó és un X, que aqueix X és

0, o que aixó és un X0.
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4^_2j_2_La_pr egun t a_ep î s t emo l̂ ógi^ca

Tractarem ací de les condicions que fan veritat 

els enunciats "S percep que aixó és un X", "S percep que 

X és 0" i "S percep que aixó és un X0" (336), referint-nos

exclusivament a la percepció directa, es a dir, aquella que 

s'obté sense que S haja de fer cap inferencia des d'alló 

que percep (tal com hem explicat en el punt 4.2.1) al co- 

neiexement que extrau d'alló que percep. Així, encara que 

hom pot veure que un cotxe és roig sense veure'1 roig, per 

que, per exemple, sap que está il.luminat per certa llum 

i sap com apareixen els cotxes roigs en aqueixes circums- 

táncies, aquest no será un cas de percepció directa que el 

cotxe és roig, no percep que el cotxe és roig directament. 

Tractarem només aquells casos en qué hom adquireix el co

neixement de l'objecte sense fer altra cosa que atendré a 

la presencia d'aquest tal i com li apareix, sense que haja 

de contrastar la manera com apareix amb altres factors. Aî  

xií descartem també els casos com veure que hi ha poca ga

solina al dipósit veient l'indicador.

(336) 0 'S sap perceptivament que...', ja que altres modali 
tats de percepció que no siga la visual no s 'empren 
així respecte de X.
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Podem dir ja, dones, que 'S percep que un X és 

un X, o un Y o un Z ', on Y i Z són altres noms que se si

túen en la mateixa categoria objectual que *X, i que per 

tant designen també a percepibles del tipus de X, si i sois 

si:
4) S 'acompleixen les condicions que hem especi 

ficat per veure X (agó és, les condicions 1'), 

2"' ) i 3)).

5) Perqué les condicions d'observació ho perme- 

ten, S identifica (directament) a X com X (o 

Y o Z ) .

És a dir, S no sois creu que és un objecte extern sinó que 

és un X. Per suposat que per tal que crega que és un X ha 

de disposar ja del concepte 'X'. Si ho identifica com a un 

X és perqué les condicions d'observació li ho permeten i 

perqué té el concepte, aleshores, la creenga que rep cau- 

salment ja no és sois que alió és extern a ell, etc., sinó 

que és quelcom determinat, un X. Si es vol, perqué en oca- 

sions hom pot aventurar la creenga, és a dir sentir-se in- 

clinat a creure que és un X abans que les condicions d'ob

servació li ho permeten realment, podem afegir una cláusu

la que diga: S no dubta que les condicions d'observació si 

guen les adequades; o, S no dubta que X és X i no considera 

que hi haja cap motiu peí que es poguera dubtar, no creu 

que es puga dubtar que és un X en les presents condicions 

d'observació. Dit d'altra manera, les condicions d'obser-
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vació són tais que S no considera que la seua crrenga puga 

ser falsa, i que si algú li preguntara si esa segur, ell 

podria respondre simplemente "Mira-ho tú mateix".

Pero imaginem, i jo no sé res de serps, que hi 

ha una serp molt pareguda a 1 1escurgó. Joan sap reconéixer 

els escurgons peí seu cap triangular, pero aquesta altra 

serp de la qual parlem també té el cap triangular. Imaginem 

ara que Joan és davant d'un escurgó i que creu que es trac

ta d'un escurgó. Podem dir que veu que és un escurgó? Fa 

una estona li hem mostrat l'altre tipus de serp i també ha 

dit que era un escurgó. Reconec que no sé que contestar 

aquí, ni tan sois sé si aquests casos constitueixen instan 

cies de percepció directa, puix que podria requerir-se 1 1 e 

xamen de certs aspectes de l'objecte en qüestió abans de 

donar un diagnóstic. De tota manera, pense que per poder 

dir que S percep que és un X ha de teñir una competencia 

discriminatoria reconeguda en aquest terreny, en concret, 

ha d 'atendré ais aspectes rellevants de l'objecte que el 

diferencien deis altres i el fan aqueix objecte particular. 

I en el cas de l'escurgó, sembla que el cap triangular no 

és determinant, més encara si S ignora que existeix aquei

xa semblanga entre els escurgons i aqueixa altra classe de 

serps.

M'agradaria ara fer una advertencia abans de se-
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guir. Quan u percep un X i sap que és un X, pot saber igual 

ment que és un Y o un Z, si aquests Y i Z són també noms 

que pot rebre l'objecte en qüestió i si S £ap que són noms 

de X. En percepre S que aixó és un X, pot percebre igual- 

ment que és un Y o un Z (si aquests són noms que es sitúen 

en el mateix nivell de especificitat que X), i normalment 

direm que ho percep si X és un concepte més específic que 

Y i Z (recordé's que hem dit que S sap que Y i Z són concep 

tes que es poden aplicar igualment a X), sense necessitat 

que en aqueix moment pense que és un Y o un Z. Si S veu 

un escurgó i sap que els escurgons pertanyen al conjunt 

d'objectes denominats serps, podem dir que percep que és 

una serp, encara que el seu estat mental en aqueix moment 

no siga res semblant a agó: 'Aixó és un escurgó, els escur

gons són serps, aleshores percep també que és una ser'. Ñor 

malment seleccionem les paraules per a nomenar alió que 

percebem d'acord amb el nivell d 'identificació de l'objec

te que logrem. Diem que percebem un escurgó perqué som ca- 

pagos d 'identificar la serp com a tal (amb la qual cosa 

també donem més informació). ¿Hem de pensar en aqueix mo

ment que és una serp per poder dir que veiem que és una 

serp? El concepte es curgó conté (si sé que els escurgons 

són un tipus de serps, com sol ser habitual que hom ho sá- 

pia) el concepte de serp que és menys inespecífic; per tant, 

dir que percep que és un escurgó és una manera d'oferir més 

informació que si dic que percep que és una serp, pero en
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aqueixa informació ja es conté 1 1altra menys específica.

En canvi, si veig que és un escurgó i afirme que veig una 

serp, aquesta afirmació s 'entendrá normalment -com sembla 

implicar- com que no sé que aixó és un escurgó, que no he 

lograt -peí motiu que siga- identificar la serp com a es

curgó. Ara bé, també altres elements intervenen a 1 1 hora 

de seleccionar el nom que utilitzem per designar el nostre 

objecte de percepció, com ara, interessos per destacar un. 

aspecte o un altre, que es crega que l'oient coneix aqueix 

terme o no, etc. Peí context en que el qui parla usa un ter 

me o un altre podem intuir moltes coses de la informació 

que posseeix.

Passe ara a un altre cas, quan percep que un X 

és 0? S percep que X és 0 si i sois si:

4) Es compleixen les condicions 1'), 2"') i 3) i

X és 0.

6) Les condicions d'observació són 'standard', 

o, per utilitzar la terminología de Dretske, 

les condicions d'observació (encara que, Drets 

ke empra el terme "background conditions") són 

tais que X (sense necessitat que S crega que 

és un X) no apareixeria 0 si no fora 0. Es a 

dir alió que apareix 0, siga el que siga no 

apareixeria 0 en aqüestes condicions d'obser

vació si no ho fóra.
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7) Com a conseqüéncia que X li aparega 0 a S,

S rep causalment la creenga que X (sense ne- 

cessitat que crega que és un X) és 0.

8) S no dubta ni per un moment que les condicions 

d'observació só tal i com es descriuen en 6).

Agó mereix alguns comentaris. A algú li pot sor- 

prendre, en una primera considereció, que a cada passa es- 

pecifiquem entre paréntesi que no hi ha necessitat que S 

crega que X és un X. Pero aquí no hi ha res de contradicto 

r i . Hom pot percebre perfectament que un X és 0 sense per

cebre que és un X. Una altra cosa és que no puga percebre 

que quelcom és un X0, sense creure que és un X i que és 0. 

Si hom no está encara convengut, que atenga al següent diá 

leg que ens ofereix Dretske:

"Wife (from another room): I put some water on
for tea; can you see it is boiling or not?
Husband: (perfunctorily): Yes, it is.
Wife (suspiciously): Are you sure?
Husband: Yes, I am sure. I can see that it is;
I am looking right on it.
Wife: Are you sure that it is water?
Husband : ??? " (337).

No sé si aquest diáleg és massa afortunat per a les nostres

pretensions, ja que nosaltres entenem a 0 com a qualsevol

de les qualitats de X, com ara, forma, color, etc., peró

(337) Seeing and Knowing, págs. 93-94.
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no própiament coses com que está bollint o no, encara que 

no negue que agó es puga veuredirectament. Imaginem si de 

cas aquest altre exemple. Lluís veu un objecte cobert amb 

un paper de regal, el destapa una miqueta i veu que és roig. 

Aquest objecte és el seu regal d'aniversari i és un estoig 

de colors. Lluís no sap que és el seu regal d'aniversari, 

ni sap que és un estoig de colors, sois sap que és roig; 

no podem dir que veja que és un estoig, peró podem dir que 

veu que 1'estoig és roig, encara que ell no fará l'afirma- 

ció: 'Veig que l'estoig és roig'. La proposició, en terce

ra persona 'S percep que X és 0' ens compromet amb el co

neixement per part de S de la qualitat 0 que té l'objec

te X, no amb el coneixement per part de S de quin tipus 

d'objecte és X.

Evidentment, les condicions suficients i necessa 

ries per tal que S perceba que quelcom és un X0, será una 

combinació de les condicions suficients i necessáries per 

tal que S perceba que és un X i les que hem especificat 

per 'S percep que X és 0'. Cree que no mereix ja la pena 

ni que les enumere. Altres qüestions mereixen, en canvi, 

la nostra a tenció.

Respecte de l'afirmació 'S percep que X és 0', 

he de fer el següent comentari, que em sembla de la major 

transcendencia. Si hom no té cap motiu per dubtar de la
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cláusula 6) , creu immediatament que X és 0; sois si dubta 

de les condicions d'observació no ho creurá. Pero ja hem 

explicat, en el punt 3.2.1, que 1'aparéixer d 'una determinada 

manera en condicions 'standard' d'observació és el que vol 

dir que aixó siga d'aqueixa determinada manera. Per tant, 

si, per exemple, 'ser roig1 és aparéixer roig a un observa 

dor normal (i aixó es pot verificar empíricament, a part 

d 'experiments específics, contrastant les seues experién- 

cies perceptives amb les d'altres, cosa que és un fet so

cial) en condicions 'standard' d'observació, aleshores en 

aqüestes condicions la conexió entre aparéixer i ser és 

una conexió lógica. En condicions normáis d'observació, 

el que X siga 0 és una condició necessária (i si 1 'obser

vador normal repara en aquesta qualitat, suficient) per tal 

que X aparega de la manera que apareix. I que X aparega 

de la manera que apareix, i que les condicions d'observació 

siguen normáis, és una condició suficient per tal que X si

ga 0. Així l'estat de X ja no está conectat (en aqueixes 

circumstáncies i quan creu que és 0) contingentment amb 

l'objecte de la percepció. (M'agradaria ara dir, entre pa- 

rentesi, que el cas del bastó parcialment submergit en 1 ' a_i 

gua és ara perfectament assumible, sense renunciar a l'afir 

mació que en tot acte perceptiu ha d'intervenir la creenga; 

en concret, la creenga que alió que es percep és un objecte 

extern, no necessáriament físic. Encara que hom no crega 

que l'objecte que li apareix e'stiga quebrat, no deixa de
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creure que el que li apareix és un objecte extern, en 

aquest cas, un bastó. Aqueixa creenga és més básica en 

tots els casos que aquelles que adquirim o'podríem adqui

rir sobre les qualitats).

Passant a una altra consideració, ¿per qué hem 

dit en la cláusula 8) 'S no .dubta que les condicions . . . ' 

i no *S creu que les condicions...'? Per una senzilla raó', 

quan hom percep alguna cosa, no necessita parar-se a pen

sar si les condicions d'observació són o no normáis, abans 

d'acceptar la informació que aparentment li suministren els 

sentits. Hom no es posa a considerar les condicions d'obser 

vació a no ser que tinga algún motiu per pensar que aqües

tes no són fiables. Per no fer-ho massa llarg, recomane al 

lector que torne a consultar el punt 3.2.1. Simplement les 

condicions d'observació es consideren 'standar' -el que 

equival a dir que no es consideren en absolut- mentre hom 

no tinga motius per pensar el contrari . Hom se sent justi- 

ficat sempre en la seua creenga perceptiva mentre no es de 

mostré el contrari, no necessita buscar aqueixa justifica- 

ció comprovant que totes les condicions en que es dóna 

aqueixa percepció són les adequades. I si, de fet, la seua 

creenga és vertadera i ell se sent justificat, no hi ha cap 

motiu per pensar que no ho estiga. Que de vegades puga equi 

vocar-se no implica que mai no estiga justificat a creure 

que en una ocasió particular no s'equivoca. De fet, les oca
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sions en que no ens equivoquem en percebre un X són in- 

comparablement més nombroses que aquelles en que patim l'e 

rror, i entre aqüestes ultimes són més nombroses aquelles 

en que no tardem a descobrir-lo. No s 'ha de justificar tot, 

de manera conscient o concienguda i amb comprobacions, s'en 

tén, sinó sois alió que mereix justificació.

Moltes altres coses queden per dir respecte de 

la percepció. Pero pense que ací es contenen els elements 

essencials per una ulterior análisi d 'altres aspectes, com 

ara, percepcions de relacions, percepció indirecta (infe- 

rencial o no), percepció d'accions (338), un estudi més ex- 

haustiu de les percepcions no visuals que han quedat una 

mica relegades, etc. Com és obvi, per qüestions d'espai 

-jo quasi diria de volum- no puc tractar-les més a fons 

ací. Algú podrá comengar la seua tesi on jo 1'acabe.

(338) En aquest sentit es pot veure: JANSANA, R.I. i QUE- 
SADA. D. J., "Nuevas teorias de modelos de lenguajes 
naturales", Teorema, vol. XV (1985), pp.185-211.
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5. BILIOGRAFIA

Perqué ja existeixen excel.lents recopilacions 

de la bibliogrefia sobre percepció (339), no intentaré ací 

oferir un recull extens d 'obres. Em limitaré a resenyar la . 

bibliografía que jo he emprat, haja estat citada al llarg 

de la tesi o no.

(339) Vegeu, per exemple:
- EMMET, K. i MACHAMER, P., Perception: An Annota-

ted Bibliography, New York i London, Garland Pu- 
blishing Inc., 1976.
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