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ELS	GRANS	FABRICANTS	DE	FEMTA	DEL	S.XVII-XVIII	

Descartes,	Leibniz	i	Berkeley.	L’excepció	Spinoza	
J.	Jubert	Gruart	

	

El	bisbe	BERKELEY	(	1685-1753)	

Nota	biogràfica	de	George	Berkeley	

1685	 (12	 de	 març):	 naixement	 a	 Dysert	 (Thomastown,	 Killenny),	 Irlanda,	 durant	 la	
brutal	reconquesta	anglesa	de	Cromwell	i	la	carnissada	a	l’Ulster.	En	el	si	d’una	família	
d’anglesos	vells	(no	irlandesos),		amb	fortuna	i	culta.		

1698	(13	a.):	Ingrés	al	Killenny	College.	Condeixeble	de	Jonathan	Swift.		

1702	(17	a.)	:	Ingrés	al	Trinity	College	de	Dublin.		

1907(22	 a.):	 Títol	 de	 graduació.	 Ordenat	 pastor	 anglicà.	 Fellow	 del	 Trinity	 (ensenya	
teologia,	grec,	llatí,	hebreu,	matemàtiques,	...).	

1708	(23	a.)	inicia	redacció	de	Comentaris	filosòfics.		

1709:	 Lluita	 contra	 el	materialisme,	 la	 incredulitat	 (en	 Déu)	 i	 l’escepticisme	 religiós.	
Assaig	sobre	una	nova	teoria	de	la	visió.	

1710:	Primera	part	de	Principis	dels	coneixement	humà.		

1712:	Tres	diàlegs	entre	Hilas	i	Filonús.		
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1713:	Viatges	a	Anglaterra	(Londres),	França	(París)1,	Espanya	i	Itàlia.		

1721-1727:	Designat	degà	(segon	després	del	bisbe)	de	la	catedral	de	Derry	(Irlanda	del	
Nord).	Campanya	per	obtenir	l’ajut	(econòmic)	de	la	corona	anglesa	en	el	seu	projecte	
de	difondre	el	cristianisme	(versió		religió	anglicana)	“entre	els	pobres”.		

1728	(	42	a.):	Casament	amb	Ann	Foster.	Viatge	a	Amèrica	del	Nord	(Newporth),	amb	
l’objectiu	d’establir	una	missió	a	 les	 illes	Bermudes	per	convertir	els	 indígenes	a	 la	fe	
cristiana	(un	projecte	que,	mancat	de	finançament,	mai	es	dut	a	terme).				

1732:	 Retorn	 a	 Anglaterra.	 Èxit	 diferit	 dels	 Tres	 diàlegs	 entre	 Hilas	 i	 Filonús	 i	 de	
Principis	 dels	 coneixement	 humà.	 Condemna	 de	 l’obra	 pels	 jesuïtes	 de	 París	 (la	
qualifiquen	de	pocasolta,	mancada	de	sentit	comú,...).		

1735:	 Consagrat	 bisbe	 de	 la	 seu	 anglicana	 de	 Cloyne	 (Irlanda).	 Èxit	 del	 seu	 sistema	
filosòfic.			

1744:	Siris	o	Recerques	sobre	les	virtuts	de	l’aigua	de	quitrà.	Un	assaig	sobre	les	virtuts	
metafísiques	 i	 guaridores	 d’aquest	 producte	 (remei	 manllevat	 dels	 indis	 americans)	
que	fan	extraordinàriament	popular	al	bisbe	Berkeley.		

1752:	 Trasllat	 a	 Oxford	 (Anglaterra),	 on	 morirà	 el	 14	 de	 gener	 de	 1753	 (68	 a.),	
rebutjant	tota	intervenció	de	la	medicina	oficial	i	sense	que	l’aigua	de	quitrà,	en	la	que	
hi	confia	absolutament,		li	hagi	fet	cap	efecte.			

	

El	 somni/visió	 de	 Berkeley	 i	 el	 seu	 desplegament	 en	 sistema	 filosòfic	
omnicomprensiu	

Com	Descartes	 (i	 Pau	de	 Tars,	 entre	 altres)	 també	Berkeley	 tingué,	 ben	 jove	 (essent	
estudiant	en	el	Trinity	College	de	Dublín;	(1702-1705/17-22	anys	d’edat),	la	“visió”	2	del	
nou	 principi	 que	 regirà	 el	 desplegament	 del	 seu	 sistema	 filosòfic:	 la	 inexistència	 de	
diferència	entre	la	cosa-en-si	 i	 la	cosa-per-a	si	(dit	en	traducció	dels	antics)	o	(dit	a	la	
seva	manera)	 que	 el	món	 no	 està	 fet	 de	 coses	 sinó	 d’impressions	 o,	 encara	 (dit	 en	
llenguatge	nostrat),	que	no	hi	ha	més	cera	que	 la	que	crema	en	 la	percepció/aquí-a-
dins.	En	definitiva,	que	el	món	és	el	que	percebem	(i,	tot	sigui	dit,	que	Déu	ens	deixa	
percebre).		

																																																													
1	Durant	 la	seva	estada	a	París	aconsegueix	entrevistar-se	amb	Malebranche,	a	qui	Berkeley	ha	 llegit	 i	
admira.	Al	llarg	de	la	conversa	es	produeix	una	encesa	discussió	metafísica	(sobre	les	Causes	originals	de	
Malebranche)	 que	 deriva	 en	 la	mort	 sobtada	 de	Malebranche.	 V.	 Thomas	 de	 Quincey,	Del	 asesinato	
considerado	como	una	de	las	belles	artes,	Alianza,	Madrid,	2013	(1854),		pp.	45-46.		
2	 “Una	 visió”	 o	 és	 un	 desenvolupament	 racional	 conscient	 lent	 (fet	 que	 no	 vol	 dir	 que	 lentament	
covada),	sinó	una	sobtada	irrupció/emergència/disrupció/conversió.	
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Una	“visió”/clarividència,	menys	espectacular	que	la	de	Descartes,	però	absolutament	
més	clara	aparentment,	al	desplegament	de	 la	qual	Berkeley	hi	dedicà	una	gran	part	
dels	seu	pensar.	(L’altra	part	 la	dedicà	a	combatre	els	deistes,	els	 lliurepensadors,	els	
escèptics,	...).	

	

Que	cal	llegir	per	saber	que	va	“dir”	Berkeley	

• Principis	del	coneixement	humà	(1710)	

Lectures	complementàries	

• Tres	diàlegs	entre	Hilas	i	Philonous	(1713)	

• Alcifrió	o	el	filòsof	minuciós	(1723)		

	

Les	diferent	i	difícils	lectures	de	Berkeley	

D’aquest	i	altres	textos	podem	fer-ne,	com	a	mínim,	tres	lectures	(punt	de	mira/vista):			

1. Una	lectura	estrictament	literal	(sense	el	pertinent	glossari	bàsic	i	ignorant	que	
els	textos	foren	escrit	fa	300	anys).		

2. Des	 del	 punt	 de	 mira	 i	 de	 vista	 d’un	 lector	 actual	 suficientment	 i	
moderadament	 il·lustrat,	 encara	 insert	 en	 l’epistemologia	 newtoniana	 (sense	
formació	en	física	quàntica	i	en	nanotecnologia	o	altres	detalls).	

3. Des	d’una	època	que	encara	no	és	comuna	o	ja	ha	desaparegut.3		

Posant	per	 endavant	que	Berkeley	 és	difícil	 d’entendre,	 tant	 avui	 com	durant	 el	 seu	
temps	 (època),	 la	 lectura	que	 s’assajarà	de	 fer	 en	aquest	Apunt	 serà	una	difícilment	
diferenciable	suma	o	barreja	de	les	tres	modalitats	de	lectura,	tot	i	que	en	el	possible	
intentarem	mantenir-nos	en	l’intermedi.		

No	 ser	 comprés	 en	 el	 propi	 temps,	 si	 el	 que	 es	 diu	 és	 quelcom	 nou/diferent	 al	
consensuat	 pels	 prejudicis	 o	 pel	 sediments	 d’aquests	 en	 “sentit	 comú”,	 és	 quasi	 la	
norma,	una	necessitat	 i	a	voltes	el	preludi	d’un	canvi.	Però	que	avui	el	que	va	deixar	
escrit	Berkeley	continuï	essent	de	difícil	o	impossible	comprensibilitat	o	diversament	i	
oposadament	 interpretat,	 pot	 ser	 a	 causa	 d’un	 problema	 original	 (de	 l’autor)	 o	 del	
lector	(de	l’època	nova).		

																																																													
3	Cas	de	la	moguda	del	pensar	promoguda	per	Ernst	Mach	i	el	Cercle	de	Viena	(primeries	del	s.	XX).		
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Si	 el	 llegidor	 actual	 disposa	 d’un	 glossari	 bàsic	 –que	 empri	 mots	 i	 conceptes	 de	
circulació	actual-	de	poc	més	de	mitja	dotzena	de	paraules	(impressió,	sensació,	idea,	
ment,	matèria,	 ...),	 cal	dir	que	els	escrits	de	 l’autor	Berkeley	 són	diàfanament	 clars	 i	
contundents	i	ben	exemplificats.	Sempre	i	quan,	però,	els	punts	de	mira	i	de	vista	del	
lector	no	es	 vulguin	mantenir	 ancorats	 en	 la	 literalitat	 d’un	 llenguatge	 acord	 amb	 la	
física	estrictament	newtoniana	i	en	la	cosmologia	prèvia	a		Copèrnic.			

Si,	per	 contra,	el	 lector	actual	de	Berkeley	és	un	 rar	espècimen	que	disposa	de	prou	
conceptualització	 de	 la	 física	 einsteiniana	 i	 en	 la	 quàntica	 i	 de	 neuro-psicofisiologia,	
l’autor,	 Berkeley,	 li	 pot	 semblar	 sinó	 actual	 si	manifestament	pioner.4	 Però	 com	que	
aquesta,	per	la	norma	de	la	cultura	circulant,	és	una	època	que	encara	no	és,	deixarem	
de	 considerar	 semblant	 lectura,	 llevat	 de	 referir-nos	 o	 limitant-nos	 a	 l’àmbit	 de	 la	
neuro-psicofisiologia.	 Avui	 algú	 neuropsicològicament	 informat	 pot	 interpretar	
erròniament	que	Berkeley	fou	un	precursor	d’aquesta	disciplina,	la	qual	considera	que	
les	variacions	d’energia	polimodals	del	medi	allà-a-fora	(aferències),	al	incidir	sobre	els	
nostres	 captadors	 sensorials	 de	 modalitat	 específica	 (visual,	 auditiva,	 gustativa-
olfactiva,	tàctil),	donen	lloc	aquí-a-dins	(cervell)	a	un	procés	primer	d’anàlisi	unimodal	
(sensació),	 seguit	 de	 síntesi	 unimodal	 (percepció)	 i	 finalment	 de	 síntesi	 polimodal	
simultània	(cognició),	donant	lloc	al	que	Berkeley	anomena	imatges	o	“idees”.		

Fa	300	i	escaig	d’anys,	Berkeley		en	absolut	podia	intuir	semblant	mecanicisme.	Més:	
era	absolutament	contrari	a	la	“nova	física”	corpuscular	que	sosté	que	allà-a-fora	hi	ha	
àtoms	materials	 que	es	desplacen	en	un	buit	 infinit	 (àtoms,	 això	 sí,	 creats,	moguts	 i	
agrupats	per	Déu	en	multiplicitat	de	formes	 i	 figures).	 	La	diferència	entre	els	 lectors	
amarats	 de	 física	 newtonians	 i	 els	 lectors	 actuals	 prou	 informats	 (sense	 estar	 en	
l’avantguarda	 científica)	 està	 en	 que	 els	 primers	 estan	 fermament	 i	 axiomàticament	
convençuts	 que	 la	 realitat	 allà-a-fora	 existeix	 realment	 i	 biunívocament	 tal	 com	 la	
percebem	 (i	 els	 segons,	 tal	 com	 els	 versats	 en	 física	 quàntica,	 no	 ho	 consideren	 en	
absolut	així).		

Berkeley	 (aparentment)	 sembla	 que	 nega	 la	 realitat	 de	 la	 matèria-en-si	
(immaterialisme),	quan	de	fet	no	ho	nega.	De	fet,	afirma	Berkeley	que	és		a	causa	de	la	
nostra	limitada	capacitat	intel·lectiva	no	podem	tenir	ni	la	més	remota	idea	de	que	hi	
pot	 haver	 allà-a-fora.	 És	 a	 dir	 que	 som	 completament	 ignorants,	 si	 depenem	 de	
nosaltres	 mateixos,	 de	 les	 nostres	 limitades	 capacitats	 mentals	 (no	 estem	 fets	 per	
pensar).		

Tant	Berkeley	com	“nosaltres”	(actuals	pretesament	ben	informats)	coincidim	en	dir	i	
estimar/suposar/creure	que	allà-a-fora	no	hi	ha	res	d’idèntic	al	que	es	produeix	aquí-a-

																																																													
4	Per	exemple,	continuem	dient	 inclús	creient	que	el	Sol	surt	o	es	pon	a	tal	hora	i	per	tal	 lloc	cardinal,	
quan	sabem	que	el	Sol	no	orbita	entorn	d’una	Terra	immòbil;	un	desfasament/retard	encara	més	patent	
–entre	el	nostre	sentit	comú	i	el	saber	de	la	nostra	època-	es	dóna	si	fem	esment	del	principi	d’incertesa	
de	Heisenberg	o	les	tesis	de	la	relativitat	general	d’Einstein.	
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dins.	 Pensar/creure	 què	 hi	 ha	 (pot	 haver-hi)	 allà-a-fora	 i	 que	 això	 és	 (ha	 de	 ser)	
biunívoc	 (tots	 dos	 idèntics,	 la	 ment/psiquisme	 un	 mer	 mirall),	 és	 una	 il·lusió	
(Schopenhauer	també	es	suma	a	l’acord).	

La	diferència,	entre	Berkeley	i	“nosaltres”	(els	suposadament	ben	informats)	radica	en	
que	el	gran	transformador,	que	converteix	les	aferències	procedents	d’allà-a-fora	(sigui	
el	que	sigui	que	hi	pugui	haver)	en	imatges	i	“idees”,	no	és	per	Berkeley	el	cervell	(la	
complexa	i	eficient	estructura	funcional	neuronal	que	avui,	i	no	en	època	de	Berkeley,	
sabem	que	és)	sinó	...	Déu!	

Diferència	de	no	menor	importància,	que	ens	porta	a	considerar	amb	cert	detall	la	gran	
qüestió	 dels	 filòsof	 del	 segle	 XVII:	 el	 tema	 epistemològic	 o	 ¿com	 és	 possible	 el	
coneixement?	

	

Què	va	“dir”	Berkeley,	en	una	primera	lectura	

En	primera	lectura,	d’entrada	i	d’acord	amb	el		“nou	principi”,	Berkeley	va	“dir”	que		el	
nostre	“món”	no	està	fet	de	coses	allà-a-fora,	sinó	de	percepcions	aquí-a-dins	(ment).	
Ho	podríem	deixar	aquí	 (recollint	 aquest	pilonet	de	 femta)	 i	 passar	a	un	altre	autor,	
doncs,	 a	 partir	 d’aquest	 enunciat,	 el	 desplegament	 del	 seu	 sistema	 filosòfic	
complet/omnicomprensiu	fou	tasca	d’anar	bufant	i	bufant.		

En	resum:		

El	món	és	el	que	percebem.		

A	l’univers	no	hi	ha	res	independent	de	la	percepció.		

Hi	ha	una	equivalència	entre	percebre	i	existir.		

Percebre	és	el	que	determina	que	el	món	sigui/és.		

Però	...	

El	 que	 percebo	 no	 és	 una	 creació	 de	 la	ment	 (cervell),	 no	 és	 una	 construcció	 de	 la	
nostra	 voluntat/desig.	 És	 una	 creació/construcció,	 permanent/constant	 de	 Déu,	
exercida	en	cada	ment	particular/individual	en	tot	moment.		

	

Sobre	la	qüestió	del	coneixement	i	de	la	ignorància		

Allà-a-fora,	 doncs,	 hi	 ha	 quelcom	 (Berkeley	 no	 ho	 nega);	 però	 és	 un	 caos.	 Tota	
percepció	o	“idea”	no	necessita	del	suport,	cohesió	 i	biunicitat	de	 la	matèria.	És	Déu	
qui	manté	en	cada	moment	i	en	cada	individu	“les	coses”,	just	per	tal	que	el	subjecte	
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les	 percebi	 “en	 el	 moment	 adequat”.	 [Una	 feinada,	 només	 possible	 per	 un	 Esser	
omnipotent,	molt	més	atrafegat	que	el	Déu	de	Descartes].		

Així	 és,	 en	 definitiva,	 com,	 per	 Berkeley,	 “el	 coneixement	 sensorial”	 ens	 comunica	
directament	amb	Déu	(la	Ment),	no	pas	amb	el	món	allà-a-fora-.	

Els	 actuals,	 prou	 ben	 informats,	 també	 solen/solem	 estar	 convençuts	 que	 cas	 de	
connectar	nosaltres	amb	Déu	(i	també	cas	que	Déu	connecti	amb	nosaltres)	també	ho	
faran/farem	 (o	 ho	 farà	 Déu)	 via	 ment,	 amb	 forma	 de	 fe,	 imaginació,	 al·lucinació	 o	
mentida/invent.		

Berkeley	(de	la	mateixa	manera	que	Descartes	o	Leibniz)	està	convençut		que	no	hi	ha	
possibilitat	d’error	en	el	coneixement	que	podem	adquirir,	doncs	és	Déu	qui	ens	dona	
el	coneixement	de	la	Veritat	i	Déu	no	fa/no	pot	fer	trampes.	

Així	ho	hem	de	creure,	inqüestionablement,	segons	raona	Berkeley:				

“Hem	 de	 creure	 que	 Déu	 no	 tracta	 als	 humans	 amb	 tant	 poca	 bondat	 com	 per	
infondre’ls-hi		intensament	els	desitjos	d’una	veritat	que	estaria	col·locada	fora	del	seu	
abast.	 Això	 no	 seria	 conforme	 als	 habituals	 procediments	 de	 la	 Providència,	 sempre	
indulgent	 i	benèvola;	doncs	qualsevols	siguin	 les	apetències	amb	les	que	hagi	dotat	a	
les	 criatures,	 també	 les	 hi	 ha	 proporcionat	 els	 mitjans	 necessaris	 i	 suficients	 per	
satisfer-les,	a	condició	de	que	facin	ús	de	facultats	naturals”.	5	

En	definitiva,	si	en		Descartes	podem	tenir	accés	al	coneixement	(de	la	Veritat)	gràcies	
a	 la	 llavor	de	la	Veritat	 inserida	per	Déu	en	la	raó	intuïtiva,	en	Leibniz	per	axiomàtica	
qüestió	de		necessitat	(doncs	la	nostra	ment	és	també	la	ment	de	Déu),	en	Berkeley	el	
coneixement	de	la	Veritat	és	un	regal	incommensurable.		

Si	això	(regal	de	la	Veritat)	el	tenim	des	de	sempre,	¿com	és	que	no	tenim	coneixement	
(de	la	Veritat)	des	de	sempre?.	Berkeley	té	la	resposta:		

“...	tots	o	la	major	part	de	les	ensopegades	que	fins	ara	[fins	Berkeley]	han	aturat	als	
filòsofs	 i	 han	 obstruït	 el	 camí	 al	 coneixement,	 són	 deguts	 per	 enter	 a	 nosaltres	
mateixos.	Primer	hem	aixecat	pols,	i	després	ens	lamentem	de	que	no	s’hi	veu	bé”.6	[És	
a	 dir:	 hem	 volgut	 pensar/raonar	 pel	 nostre	 compte,	 amb	 el	 resultat	 d’una	 gran	
polseguera].	

	

Sobre		aspirar	la	pols	i	poder	contemplar	el	piset	

A	partir	d’aquí,	d’aquest	convenciment,	Berkeley	formula	el	seu	objectiu:		

																																																													
5	George	Berkeley,	Principios	del	conocimiento	humano,	Sarpe,	Madrid,	1985	(17010),	p.	33.		
6	Id.		
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“El	meu	propòsit,	per	tant,	serà	tractar	de	descobrir	les	arrels	i	l’origen	de	tants	dubtes	
o	incerteses	absurditats	i	contradiccions	com	veiem	en	el	terreny	de	la	filosofia	i	en	els	
seus	diferents	sistemes,	tant	inconsistents	tots,	que	els	humans	més	savis	han	arribat	a	
dir,	 que	 és	 sense	 remei	 la	 nostra	 ignorància,	 jutjant	 que	 aquesta	 procedeix	 de	 la	
limitació	i	barroeria	de	les	nostres	facultats”.7	[És	a	dir,	que	no	estem	fets	per	pensar].		

Aquesta	 ignorància	 té	 remei,	 té	 possibilitat	 d’esmena:	 aspirada	 la	 polseguera	 del	
filosofar	 humà,	 Déu-en-nosaltres	 (l’únic	 “punt	 de	 partença	 cert”,	 com	 en	 Descartes)	
ens	donarà	accés	al	vertader	coneixement.		

	

Petit	glossari		per	a	una	segona	lectura	de	Berkeley		

Matèria	(les	coses/el	món/cosmos/univers/natura	...)	

No	 existeix	 la	 matèria-substància	 o	 quelcom	 que	 existeix	 per-si-mateix.	 Tota	
realitat/matèria	 és	 espiritual/immaterial,	 depenent	 de	 l’Esperit	 de	 Déu	 i	 de	
l’esperit/ment	de	l’humà.		

Les	coses	de	món	són	“sensacions”,	“combinació	de	diverses	qualitats	sensibles”.	

Allò	 que	 té	 existència	 passiva,	 però	 que	 en	 ser	 	 objecte	 de	 percepció,	 allò	 que	 és	
percebut	passa	a	tenir	existència	activa/real.			

Totes	 les	 qualitats	 	 de	 la	 matèria	 es	 composen	 de	 idees	 (v.	 infra),	 depenent	
enterament	de	la	percepció/impressió	sensible.	

Berkeley	no	nega	que	 la	matèria	 (món	exterior	al	 subjecte)	existeixi,	 sinó	que	afirma	
que	té	una	existència	passiva	 (i	que	 	 la	matèria	(el	món)	no	està	feta	de	coses-en-si,	
sinó	 de	 impressions	 (percepcions),	 coses-en-mi,	 que	 són	 les	 úniques	 que	 tenen	
existència	activa).		

Són	les	percepcions	les	que	donen	forma	al	món	exterior.		

Entre	les	coses-en-si	(el	món/matèria)	i	el	subjecte	que	percep	no	hi	ha	diferència	(no	
hi	 ha	 dualisme	 entre	 res	 cogita	 i	 res	 extensa)	 (monisme	 radical,	 anticartesià),	 doncs	
només	 és	 real	 el	 percebut	 (la	 cosa-en-mi).	 L’univers/món/cosa/matèria	 no	 existeix	
independentment	de	la	percepció	i	la	volició.	La	cosa-en-si	no	és	independentment	de	
la	cosa-en-mi,	només	es	fa	realitat	en	esser	percebuda.	Berkeley	és	immaterialista	en	
aquest	 sentit	 de	 no	 suposar	 una	ment	 per	 un	 costat	 i	 cosa	 per	 una	 altre.	 “Esse	 est	
percipi”,	ser/existir	és	ser	percebut.	

	

																																																													
7	Id.	
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Ment/esperit	(ànima,	jo-mateix)	

Lloc	 del	 cos	 on	 es	 produeixen	 el	 “cúmul	 de	 percepcions”/imatges/idees.	 “La	 gran	
prestidigitadora”.	Lloc	de	“la	gran	il·lusió”.	

“No	existeix	res	més	que	la	ment	i	les	seves	idees”.	

	

Subjecte/esperit	

Aquell	 que	 percep.	 Existent	 actiu	 que	 es	manifesta	 en	 la	 voluntat/desig	 i	 capacitat	
(facultat/competència)	 de	 percebre	 coses/món/matèria-amb-existència-passiva,	
dotant-la	 (no	pas	 creant-la)	 d’una	existència	 activa,	 en	 fer	 que	 cossos	 i	 coses	 siguin	
sensibles/percebudes).		

	

Existència	passiva	

Matèria	(cosa-en-si)	que	no	és	percebuda	(per	un	esperit/subjecte).	

	

Existència	activa	

Qualitat	 d’un	esperit/subjecte	 que	 percep,	 sent	 i	 desitja	 (vol	 percebre)	 aquí-a-dins	 i	
que	 en	 fer-ho	 (percebre)	 fa	 (però	 no	 causa)	 que	 la	 matèria	 passi	 a	 tenir	 existència	
activa	

	

Impressió	

Estímuls	aferents	que,	procedents	d’allà-a-fora,	afecten	al	subjecte/individu,	donat	lloc	
a	 una	 “sensació”/percepció/impressió.	 Aquestes	 sensacions/percepcions	 però,	 en	
Berkeley,	no	són	un	“reflex	psíquic	de	la	realitat-en-mi”	(psiquisme,	en	la	definició	de	
Leontiev),	no	són	el	duplicat	biunívoc	(idèntic)	de	les	coses:	són	les	coses	mateixes.		

	

(el)	Percebut/percebent/	(el)	percebre	

El	que	és	percep	(contingut	de	la	percepció)	no	és	creació	de	qui	percep,	no	és	creació	
del	seu	desig/voluntat;	al	obrir	els	ulls	no	es	crea	i	ni	tant	sols	s’escull	el	que	es	veu:	se	
li	dóna	existència	activa.	

El	que	es	percep	(cosa,	món,	Univers)	està	allà-a-fora	passivament	(existència	passiva)	i	
només	 passa	 a	 tenir	 existència	 real/activa	 quan	 un	 esperit/subjecte	 la	 percep;	
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aleshores	 adquireix	 ser/existència	 real	 (ser	 és	 ser	 percebut).	 El	 “món”	 és	 el	 que	
percebem.		

Percebre	 i	 existir	 són	 equivalents;	 no	 sols	 en	 percebre	 dono	 existència	 activa	 a	 les	
coses,	 també	 –ben	 cartesianament	 (amb	 el	 cogito	 o	 el	 (pseudo)dubte)-	 puc	 afirmar	
que	“si	percebo,	doncs	existeixo”.		

	

Idea	(imatges	mentals,	impressions)	

Una	idea	és	un	“objecte	de	la	ment”,	quelcom	sensible,	imaginable	o	desitjable	per	un	
subjecte	 (jo,	 individu).	 Qualsevol	 impressió	 que	 arriba	 al	 subjecte	 i	 agafa	 existència	
activa	 (per	 acció	 directe	 de	Déu).	 Allò	 donat	 immediatament	 amb	 l’experiència;	 allò	
concret,	en	absolut	abstracte.		

El	món/Cosmos/univers/coses	...	(el	que	sabem	o	creiem	saber	sobre	tot	plegat)	no	és	
res	més	que	el	conjunt/suma	de	idees	que	cada	un	de	nosaltres	posem	a	la	disposició	
de	tots	(i	que	Déu,	cal	no	oblidar-ho,	ha	posat	a	la	nostra	disposició).	En	definitiva,	el	
món	 és	 Déu-en-nosaltres	 emplenant-nos	 de	 idees	 (som,	 doncs,	 uns	 esser	
completament	adoctrinats,	predeterminats,	obligats	a	veure	“el	que	Déu	vulgui”).	

[De	petits	 (i	no	tant	petits)	ens	deien	que	un	bon	creient	s’havia	d’esforçar	en	tenir”	
presència	de	Déu”;	no	cal	esforçar-nos,	ja	ho	fa	Déu].	

“Tota	idea	només	pot	ser	particular	i	intransferible”	(cfr.	mònades	de	Leibniz).	

Les	 idees	 només	 ens	 comuniquen	 directament	 amb	 Déu	 (no	 pas	 amb	 el	 món	 o	
realitat),	doncs	és	ell	qui	crea	per	a	mi	el	que	tinc	la	il·lusió	de	percebre.		

	

Coneixement/enteniment	(de	la	veritat)	

Només	hi	ha	coneixement	en	l’àmbit	de	la	impressió/percepció/idees.		

“Quan	al	coneixement	(de	la	veritat)	em	veig	desterrat	de	la	metafísica”	(Berkeley).		

Quan	d’una	mateixa	cosa	en	tenim	percepcions	diferents	(p.e.	quan	un	rem	submergit	
en	 part	 dons	 de	 l’aigua	 se’ns	mostra	 com	doblegat),	 donant-nos	 la	 impressió	 que	 la	
“realitat”	 pren	 existència	 activa	 en	 forma	 de	 “idees	 contradictòries”,	 aleshores	 el	
coneixement	passa	a	ser	una	qüestió	de	sentit	comú.		

L’enteniment,	en	definitiva,	la	deducció	que	obtenim	al	relacionar	percepcions.		
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Veritat	

“La	veritat	no	és	una	idea	abstracta”,	és	una	“activitat”	de	Déu	en	nosaltres.			

	

Voluntat	i	Desig	

Activitat	del	subjecte	que	creu	és	ell	el	que	percebre	allò	que	hi	ha	allà-a-fora	(matèria	
passiva).	

Hàbits	 (competències	 secundàries)	 de	 la	 criatura	 humana	que	 el	 porten	 a	 relacionar	
percepcions	 i	 treure’n	polseguera	 (conclusions	errònies	o	pel	seu	compte,	divergents	
de	l’enteniment).	

	

Pensament		

Operacions	 interiors	 de	 la	ment	 consistents	 en	 relacionar	 impressions/percepcions	 i	
deduir-ne	 conclusions	 diferents	 a	 les	 proporcionades	 per	 l’enteniment.	 Ens	
equivoquem	 (aixequem	 polseguera)	 quan	 deduïm	 idees	 que	 es	 contradiuen	 amb	 la	
imatge/idea	 veritat	 posada	 i	mantinguda	 per	 Déu	 en	 la	 nostra	ment	 (tal	 com	 digué	
Descartes:	amb	la	idea	“clara	i	distintiva”	subministrada	per	la	“raó	intuïtiva”).		

	

El	limitat	sistema	filosòfic	de	Berkeley	en	segona	lectura			

Déu		

Tot	 i	 que	 Berkeley	 escrigué	 que	 “no	 tenim	 idea	 de	 Déu.	 És	 impossible!”,	 pel	mateix	
Berkeley,	el	filòsof	de	“la	idea”,	la	idea	que	té	(Berkeley)	de	Déu	és	que	Déu	és:	

− La	Gran	Ment,	la	Gran	percepció	

− L’autor	de	la	natura.	

− Esperit	(Gran)	que	tot	ho	abasta,	tot	ho	produeix		i	del	que	nosaltres	(un	a	un)	
hi	participem.		

− Garant	de	l’existència	continuada,	en	la	ment	de	cada	un	de	nosaltres	(humans)	
de	les	idees	

Berkeley	 és	 inequívocament	 teista	 (i	 anti-ateu,	 antideista,	 ...).	 Déu	 no	 només,	 una	
vegada	 creats,	 s’ocupa	 de	 cada	 un	 de	 nosaltres:	 s’ocupa	 de	 cada	 idea-sensació	 que	
tenim.	 Déu	 garanteix	 l’existència	 continuada	 de	 totes	 les	 coses	 percebent-les	
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constantment	 i	 simultàniament	 en	 la	 seva	Ment,	 per	 tal	 que	 no	 deixin	 d’existir.	 [Un	
Déu	tant	o	més	extraordinàriament		enfeinat	que	el	de	Leibniz].8		

	

Humà	

Un	concepte	nuclear	en		Berkeley	és	que	no	hi	ha	els	humans;	no	existeix	l’esser	humà	
genèric.	Només	existeix	 cada	concret	 individu	 (un	a	un,	 cada	un),	dotat	d’una	ment-
perceptiva	on	tenen	lloc	les	imatges/idees	del	món,	l’única	realitat.		

Cada	humà	té	un	cos,	aquest	cos	 té	una	ment	 (suposem	que	en	cervell),	en	aquesta	
ment/esperit	 (que	 és	 cos)	 s’hi	 donen/produeixen	 (posades	 per	 Déu)	 les	
percepcions/imatges/idees.	 Cos/ment	 són	una	 sola	 entitat	 (ens).	Monisme,	doncs	 (si	
no	hi	ha	cos,	no	hi	ha	ment;	si	no	hi	ha	ment,	no	hi	ha	percepció;	si	no	hi	ha	percepció,	
no	hi	ha	món	(coses-en-si).	Més:	si	no	hi	ha	Déu,	ni	hi	ha	res	(les	idees	de	les	coses	o	
coses-en-mi	i	les	coses-en-si,	només	existeixen	en	la	Ment	de	Déu).		

Tornem	a	 l’humà:	el	que	percep,	en	 l’humà,	 són	els	 sentits,	 és	 a	dir:	 els	òrgans	dels	
sentits	 del	 cervell.	 El	 que	 percep,	 doncs,	 és	 un	 cos	 (percebent).	 El	 que	 els	 sentits	
perceben	(obtenint-ne	una	idea)	és	el	que	hi	ha	allà-a-fora		(les	coses	en-si),	les	quals	
són	un	enorme/total	caos.	Convertir,	transformar	aquest	caos	en	imatge/idea/cosa-en-
mi	 ordenada	 (amb	 qualitats	 primàries	 de	 forma/figura	 i	 extensió	 i	 amb	 qualitats	
secundàries	(color,	flaire,	...)	és	tasca	de	la	percepció	(ordenar-ho	en-mi).	

Plantejat	així,	a	partir	d’una	lectura	d’un	actual	prou	ben	informat,	fem	dir	a	Berkeley	
el	 que	 no	 va	 dir:	 que	 	 la	 percepció	 posa	 ordre	 al	 caos.	 Si	 el	 que	 Berkeley	 hagués	
argumentat	 fos	 que	 és	 el	 cervell	 el	 que	 ordena	 el	 caos	 (els	 que	 transforma	 les	
variacions	 d’energia	 del	 medi	 en	 percepcions)	 hi	 estaríem	 avui	 totalment	 d’acord	 i	
consideraríem	 Berkeley	 un	 precursor	 (ja	 que	 no	 el	 fundador)	 de	 la	 neuropsicologia.	
Però	no	és	això,	precisament,	el	que	Berkeley	“diu”.		

Per	Berkeley	és	Déu	qui	ordena	i	projecta,	a	la	percepció,	l’ordre.	¿Com	ho	fa	això	Déu?		
Déu,	 l’autor	 de	 la	 natura	 (el	 demiürg),	 per	 tal	 de	 posar	 ordre	 al	 Caos,	 va	 crear	 un	
individu	humà,	va	crear	cada	individu	(un	a	un),	per	tal	que		en	la	seva	ment	(que	és	
part	de	la	Gran	Ment	divina)	es	reflecteixin	les	seves	(de	Déu)		Idees.	De	fet,	seguint	a	
Berkeley,	Déu	(el	demiürg),	imprimeix	les	idees	en	els	sentits	de	cada	individu	concret	i	
en	 	 cada	 moment	 (una	 mena	 d’	 a	 priori	 en	 diferit	 o	 a	 la	 carta).	 Un	 complicat	
procediment	i	una	gran	feinada	pel	creador.		

Un	humà	és,	en	darrera	instància,	un	cos-esperit	(ment)	que	percep	idees	divines.		

																																																													
8	Quan	era	petit,	els	pares	i	mestres	(que	ara	descobreixo	que	eren	berkeleynians,	sense	saber-ho	ells).		
em	 deien	 “Déu	 ho	 veu	 (percep	 tot)	 tot”.	 És	 a	 dir:	 Déu	 no	 només	 té	 una	 feinada,	 també	 ha	 de	 veure	
constantment	una	pel·lícula	truculenta.	
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Llegim	Berkeley,	sobre	aquest	crucial	punt:	

“Les	 idees	 (o	 quimeres),	 impreses	 en	 els	 sentits	 per	 l’autor	 de	 la	 naturalesa,	
s’anomenen	coses	reals	...”.	És	a	dir:	si	a	terra	tens	una	pedra,	això	(la	pedra)	és,	en	la	
nomenclatura	 de	 Berkeley,	 no	 res	més	 que	 una	 idea	 en	 la	 teva	ment	 (quan	 aquest	
concepte	el	 varen	explicar	 al	Dr.	 Samuel	 	 Johnson	 (1707-1784)	 va	 clavar	una	 cop	de	
peu	al	pedrot-idea	que	hi	havia	a	terra	....	i	va	anar	coix	durant	setmanes).9	

Continuem	llegint	Berkeley:		

“	 ...	 i	 les	 (idees)	 despertades	 en	 la	 imaginació	 s’anomenen	 ...idees	 o	 imatges	 de	 les	
coses	que	copien	o	representen”.10			

“No	hi	ha	res	en	l’enteniment	que	no	hagi	estat	abans	en	els	sentits”.	És	a	dir:	Berkeley	
no	 és	 innatista	 (no	 hi	 han	 “a	 priori”	 des	 de	 sempre,	 esperant	 que	 arribin	 les	
aferències),	tot	i	que	...	si	no	són	posades/impreses	per	Déu,	en	cada	moment	que	té	
lloc	l’experiència,		no	són	res/no	són.	Les	coses	són	només	quan	són	percebudes.	Les	
idees	 “impressions	 de	 les	 coses”	 (percepció),	 coses	 que	 són	 només	 	 quan	 són	
percebudes	...	(no	hi	ha	realitat	fora	de	la	ment).		

Competències	de	l’humà	

1. Tot	i	que	tot	el	que	és	percebut	és	obra	de	Déu,	la	tasca/competència	màxima	
de	 l’humà	 és	 percebre	 (atorgada	 expressament	 a	 l’humà,	 a	 cada	 humà,	 per	
Déu).	El	percebut	per	 l’humà	segueix	estrictament	 [“com	no	podria	 ser	d’una	
altra	manera”]	 les	 regulars	 lleis	 de	 la	 natura	 (lleis	 dictades	 pel	 demiürg	 i	 que	
determinen	el	que	el	món	és	i	sigui	com	és).	Aquí,	en	la	percepció,	i	només	aquí	
es	dona	el	coneixement	(la	Veritat	i	la	vertadera	Ciència).	

2. L’humà,	 però,	 a	més	 a	més	 de	 percebre,	 té	 altres	 competències	 secundàries	
(igualment	 atorgades	 per	 Déu):	 memòria	 (records),	 imaginació	 i	 somnis,	
capacitats	totes	elles	condicionades	per	la	voluntat	i	el	desig	de	l’esperit	humà	
finit	i	que	no	venen	determinades	(com	la	percepció)	per	l’ordre	i	les	lleis	de	la	
natura.	Aquí	és	on	 i	quan	 	 l’humà,	exercint	una	competència	que	 li	 és	pròpia	
(llibertat)	,	aixeca		pols	i	on	es	construeixen	els	errors	de	les	filosofies	(sistemes	
filosòfics	falsos).	[La	llibertat	no	ens	fa	lliures,	ens	deixa	polsosos].	L’abstracció,	
per	exemple,	és	un	artefacte	(polseguera)	de	la	raó	humana,	no	designa	res	real	
(un		triangle	és	inexistent	allà-a-fora;	el	que	percebem	és	una	figura/forma	amb	
tres	 cares	 iguals	 o	 desiguals,	 és	 a	 dir:	 figures	 diferents,	 a	 les	 que	 donem	 els	
noms	de	triangles	equilàters,	isòsceles	o	escalens).		

																																																													
9	 Les	 preguntes	 que	 s’han	 plantejat	 a	 causa	 d’aquesta	 interpretació	 primera	 o	 literal	 són	 múltiples:	
¿quan	cau	un	arbre	en	un	bosc	sense	ningú,	fa	realment	soroll?	¿quan	marxes	de	casa,		la	teva	habitació	
continua	existint?		
10	 George	 Berkeley,	 Principios	 del	 conocimiento	 humano,	 RBA,	 Madrid,	 1985	 (	 1710	 i	 1733),	 p.	 87	
(principi	XXXIII).		
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Cosmos,	món,	natura,	univers,	coses	...	

Allà-a-fora	 és	 “un	 caos”;	 de	 fet	 no	hi	 ha	 res	 ordenat.	 Però,	 Berkeley	no	nega	que	 la	
matèria	(món	exterior	al	subjecte)	existeixi,	sinó	que	afirma	que	el	que	hi	ha	allà-a-fora	
té	una	existència	passiva	(i	que	 	 la	vertadera	matèria	 (el	món)	no	està	 feta	de	coses	
allà-a-fora	sinó	de	impressions	(percepcions)	aquí-a-dins.		

La	 natura/univers/totes	 les	 coses,	 malgrat	 que	 són	 no-coses	 fins	 que	 no	 són	
percebudes,	tenen	“regularitat	i	permanència”	(és	a	dir,	existència	assegurada)	perquè	
estant	 primer	 en	 la	 Gran	 ment	 de	 Déu	 (productor/creador,	 ordenador	 i	 regulador	
absolut	de	tot	plegat)	i	després	en	el	conjunt	de	les	idees	que	es	donen/produeixen	en	
el	conjunt	dels	esperits	percebent		[declaració	universal	de	dependència	de	la	matèria	
a	 l’esperit].	Quedant	clar,	explícitament	o	 implícitament,	que	el	que	es	percep	no	és	
una	creació	de	la	nostra	voluntat/desig;	és	d’exclusiva	voluntat	de	Déu.		

Això	no	equival	a	dir	que	la	natura/cosmos/matèria...	sigui	Déu	(tot	és	Déu,	panteisme,	
com	formularà	Spinoza)	sinó	que	tot	allò	que	es	fa	material	en	esser	percebut	és	una	
manifestació	de	Déu.	11	

No	en	podem	saber-ne	les	causes	de	la	matèria/natura	(pretensió	dels	científics);	això	
només	Déu	ho	sap.	Però	si	que	podem	saber	les	lleis	que	regulen	el	funcionament	que	
fan	que	la	matèria	caòtica	en-si	se’ns	manifesti	ordenada/regulada	per	lleis.	Entre	les	
coses-en-si	 (el	 món/matèria)	 i	 el	 subjecte	 que	 percep	 no	 hi	 ha	 diferència	 (no	 hi	 ha	
dualisme	entre		res	cogita	i	res	extensa)	(monisme	radical,	anticartesià).		

La	cosa-en-si	no	és	independentment	de	la	cosa-en-mi.	

Berkeley	és,	per	tant,	immaterialista	en	el	senti	de	no	ser	dualista	(ment	per	un	costat	i	
cosa	per	una	altre).	

El	“món”	és	un	“sistema	de	signes	inintel·ligibles	que	reenvien	els	nostres	pensaments	a	
l’Esperit	(Déu)	que	els	produeix”.	Només	aleshores	passen	a	ser,	les	coses,	coses	reals	
(és	a	dir:	“quimeres”).			

																																																													
11	Com	que	percebre	és	el	que	determina	 irremeiablement	que	el	món	sigui/és,	podem	preguntar-nos		
¿sense	percepció	no	hi	hauria	món?,	¿sense	ment	tampoc	hi	ha	Déu?		
V.	Rainer	Maria	Rilke,	El	libro	de	horas,	Lumen,	Barna.,	1989	(1989-1903),	p.	59:		

“Qué	harás,	oh	Dios,	cuando	yo	muera?	
Yo	soy	tu	jarro	(¿y	si	me	quiebro?)	
Soy	tu	bebida	(¿y	si	me	pudro?)	
Soy	tu	ropaje	y	tu	tarea:		
Contigo	pierdo	tu	sentido.	
Después	de	mí	no	tienes	casa…”		

Traducció	de	Federico	Bermúdez-Canete.		
V.	Francisco	Mora,	El	dios	de	cada	uno,	Alianza,	Madrid,	2011.		
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Tota	 aquesta	 argumentació	 ha	 donat	 lloc	 a	 una	 típica	 pregunta	 referent	 a	 la-
naturalesa-segons-Berkeley:	¿quan	nosaltres	(de	fet	jo,	cada	un)	no	hi	som,	què	hi	ha	
allà-a-fora?,	¿que	hi	ha	quan	no	hi	ha	ningú?.12			

“Tot	el	cor	dels	cels	i	les	coses	de	la	terra,	tots	aquells	cossos	que	componen	el	poderós	
marc	 del	 món,	 no	 tenen	 substància	 sense	 una	 ment	 que	 percebi	 i	 conegui	 la	 seva	
existència.		No	existeix	substància	sense	una	ment”.		

Esse	est	percibi,	“ser	és	ser	percebut”.	

El	 món	 físic	 és	 una	 il·lusió	 (“una	 quimera”).	 “No	 existeix	 altre	 món	 que	 aquell	
experimentat	pels	essers	perceptius”.	“No	podria	existir	un	dolor	no	experimentat	per	
ningú,	 ni	 un	 gust	 no	 assaborit	 per	 ningú,	 ni	 un	 color	 no	 visionat	 per	 ningú”.	 Són	 les	
percepcions	les	que	donen	forma	al	món	exterior.	

En	 definitiva:	 per	 Berkeley	 el	 món	material	 es	 redueix	 a	 una	 sèrie	 de	 fenòmens,	 la	
característica	 principal	 dels	 quals	 consisteix	 en	 que	poden	 ser	 percebuts	 (essent	 per	
mitjà	de	la	percepció	dels	fenòmens	de	la	natura	com	Déu	parla	als	humans).	

	

Transcendència	de	George	Berkeley	

Donar	nom,	des	de	l’any	1869,	a	una	de	les	més	famoses	universitats	nord	americanes:	
la	Universitat	de	Berkeley,	Califòrnia.	

	

	

																																																													
12	V.	Diàleg	entre	Hyles	(materia)		i	Philonus	(saber).	També	el	cop	de	peu	del	senyor	Samuel	Johnson	a	
una	pedra.	


