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LA PERCEPCI~ COM A COGNICIÓ 

Maria Arumí 

En aquest treball, la professora Maria Arumí estudia 
l'oposició creada entre la prioritat verbal/visual. Des- 
prés d'una senzilla analisi del problema, l'autora cons- 
tata que les operacions cognitives que s'anomenen pen- 
sament no són privilegi del raonament ldgic. Segons 
ella, l'actitud envers la validesa de la infomació pro- 
duzda en la percepció pemet  valorar el problema i, 
alhora, prendre'n consciencia. 

En comenqar aquest apartat, no podem oblidar tota la cirrega 
negativa que s'ha imposat durant molts segles al procés de percep- 
ció. En efecte, des de l'antiguitat clissica, se'ns han plantejat dues 
qüestions: com pot haver-hi intel-ligencia en la percepció? No és 
la intel.ligCncia quelcom que correspon al pensament? Precisa- 
ment aquests suposits romanen a la base de la contradicció histo- 
rica entre la prioritat verbal/visual, pensamentlpercepció. Crec, 
amb R. ARNHEIM (1969), que les operacions cognoscitives que 
anomenem pensament no són privilegi dels processos de raona- 
ment logic i que van més enlli de la percepció dels sentits, sinó 
components essencials de la mateixa percepció. Em refereixo al 
coneixement que tenim de la realitat gricies a les operacions per- 



ceptives corn l'exploració activa, la selecció, la aprehensió de les 
notes essencials, l'abstracció, l'anilisi, la combinació, etc. 

De fet, el problema suscitat no és tan senzill corn sembla ni esta 
del tot resolt, atesa la tendencia de la filosofia i de la ciencia durant 
molt de temps a diferenciar un model teoric de coneixement, el 
qual distingeix entre la informació que un home o un animal rep 
a través dels sentits i el tractament al qual se sotmet aquesta infor- 
mació. Tanmateix, sabem que no és així per experiencia propia. 
Quan mirem atentament el món que ens envolta, la nostra mira- 
da divaga, s'atura, analitza, es complau; i tota aquesta activitat que 
suposa un «coneixement» exigeix una actitud activa propia de l'or- 
gan perceptiu huma que genera un procés d'abstracció, gracies al 
qual el cervell distingeix entre fons i forma, organitza i genera el 
procés de coneixement. Tenim, per tant, una imatge ben diferent 
de l'equivalent físic que l'acte perceptiu ofereix a la cognició, o sia 
que la imatge mental que tenim del món exterior és totalment 
diferent de la projecció sobre la retina. La percepció visual és, 
doncs, un procés eminentment actiu, que transforma les «dades 
sensorials~ en conceptes adequats per a les operacions intel.lec- 
tuals, i d'aixo deduim que percepció i pensament, si bé s'estudien 

12 per separat per una més facil comprensió teorica, interactuen en la 
practica. 

Altrament, el problema continua sense solució satisfactoria. 
Farem una analisi senzilla de la historica escissió verbal/visual 
sobre el tema del coneixement, la qual cosa ha provocat la situa- 
ció de privilegi i de preeminencia del llenguatge verbal respecte del 
visual. 

Aquesta preponderancia verbal ha provocat que, en el marc de la 
percepció, el coneixement assolit pels sentits o expressat des de 
signes no verbals fos considerat de rang inferior. Segons ens diu S. 
SERRANO (1984), «a finals de la decada dels cinquanta ja comen- 
cem a trobar la comunicació no verbal corn a ambit epistemologic 
constitu'it i instituit. Les primeres recerques, dels anys 50, tingue- 
ren lloc en els terrenys del gest i de la distribució de l'espai, i foren 
dirigides per BIRDWHISTELL i HALL respectivament. Ambdós 
investigadors procedien de l'antropologia i, corn era normal en 
aquells moments en la seva disciplina, empraren, corn a models de 
treball en les seves noves disciplines, els models de la lingüística 
estructural. És a dir, que la seva recerca partia corn a hipotesi d'una 
mena d'isomorfisme entre el món verbal i no verbal. Tal corn hem 
assenyalat en un altre lloc (SERRANO, 1980), aquest esforq episte- 
mologic extraordinari serví de molt poc a l'hora de fonamentar la 
disciplina, si bé, des del punt de vista de la sociologia de la ciencia, 
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té molt d'interes, ja que representa la configuració d'un nou para- 
digma científic~. 

Ens adonem de la gran importancia d'aquestes recerques amb 
vista a l'estudi de la percepció, ja que les deficiencies en el camp 
teoric són un indici de la polarització de ll'analisi de la comunica- 
ció entorn de la teoria del llenguatge verbal. Tanmateix, la des- 
connexió entre el món linguístic i el qualificat, per oposició, del 
no linguístic ha anat acompanyada d'unes diferenciacions qualita- 
tives en virtut de les quals es concedeix a I'expressió linguística els 
nivells superiors de llintel.lecte, mentre que la resta de les formes 
d'expressió són aquelles que, lligades als sentits, són qualificades 
d'inferiors, les quals R. ARNHEIM (1969) anomena amb els termes 
cognició i cognoscitiu (R. ARNHEIM, 1969). 

Per cognoscitiu vol significar totes les operacions mentals impli- 
cades en la recepció, l'emmagatzemament i el processament de la 
informació: percepció sensorial, memoria, pensament, aprenentat- 
ge. Aquest ús del mot entra en conflicte amb el terme cognició, 
emprat per molts psicolegs i que exclou l'activitat dels sentits. 

Aquesta és la distinció que es remarca en aquest article fins a 
aconseguir, amb l'autor esmentat, un marc més ampli per a la per- 
cepció, a fi que ambdós termes arribin a significar el mateix. Segui- 
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rem un criteri epistemoldgic, perque no sembla que hi hagi cap 
procés de pensament que no comenci en la percepció, ja que «la 
percepció visual és pensament visual». Comengarem per explicar 
els orígens d'aquesta histdrica escissió. 

La histbrica escissió verbal / no verbal. 

L'objectiu d'aquest article no és pas fer un recorregut historic del 
desenvolupament del conflicte «cognoscitiu»/«cognitiu~~ de la per- 
cepció, sinó estudiar la noció de percepció i el valor que se li ator- 
ga al llarg dels sistemes filosofics en el conjunt global del coneixe- 
ment. Tampoc pretenc arribar a les últimes conseqüencies dels 
estudis lingüístics, filosofics i tecnologics, que en aquest sentit 
encara no han avangat prou, ni és clar el valor de l'art corn a con- 
tingut humanístic davant de les tecnologies visuals. Amb aquesta 
finalitat, doncs, em limitaré a epoques significatives, destacant els 
grans trets pels quals s'ha considerat la percepció corn a coneixe- 
ment sensible i, últimament, corn a sensació, i corn a coneixe- 
ment nocional i mental. En molts casos, la percepció s'ha entes 
corn una activitat o un acte psíquic que inclou algun element 
intel.lectua1 o nocional, i s'ha anat consolidant la tendencia a 
entendre percepció corn a epercepció sensible», a diferencia d'altres 
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nocions mentals considerades no sensibles o, almenys, no directa- 
ment sensibles. 

Tots aquests problemes sobre l'origen del coneixement van ésser 
discutits des de les filosofies antiga i medieval fins als nostres dies: 
la naturalesa de la percepció, el que es percep, com es percep, etc. 
Així, doncs, comenqarem presentant, en forma de diagrama (m- 
ra 1) que tot seguit explicarem, que significa per als grecs el mot 
'percebre', a partir sobretot de PLATÓ i ~'ARISTOTIL, entorn dels 
quals es fonamentari la futura investigació dels problemes del 
coneixement. Sobre aquesta base, considerarem els corrents del 
racionalisme i de l'empirisme en dos blocs significatius: a) epoques 
antiga i medieval i b) epoca moderna. 

VALORACIÓ DE LA PERCEPCIÓ 

- -_____) - 
Procés deductiu: corrent platonic i neoplatonic. 

1 PUTÓ PLOT~ SANT AGUST~ 

La PERCEPCIÓ és necessiria, pero mo és 

LA PERCEPCI~ rellevant n i  significativa arnb vista al 

LA VALOREN POC coneixernent de les essencies de les coses, 
ja que les <<essencies>> les coneixern en 
Déu o en les idees. 

Procés inductiu: corrent aristotelicotornista. 

2 ARISTOTIL SANT TOMAS TOMISTES 

El Marc de referencia és la REALITAT. 
En ambdós corrents, LA PERCEPCIÓ SORCEIX DEL CONTACTE DELS SENTITS 
AMB LA REALITAT. 

JUSTA VALORACI~ DEL 
TERME 

Figura 1 

La PERCEPCIÓ és necesaria, rellevant i 
significativa per a la comprensió del 
coneixement de les essencies de les coses, 
ja que les <<essencies>> les coneixem en 
les mateixes coses. 
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A) Époques Antiga i Medieval 

A la figura 1, s'indica de manera grifica la valoració que en les 
epoques antiga i medieval es fa del coneixement sensible a partir 
de la filosofia de PLATÓ i ~'ARISTOTIL. El resso de la seva paraula 
ultrapassi els límits histories durant molts segles. 

El marc de referencia comú és la realitat, és a dir, en ambdós 
moviments, tant en el que parteix de PLATÓ com en el que parteix 
~'ARISTOTIL, la percepció sorgeix del contacte dels sentits amb la 
realitat, si bé l'apreciació que en fan és diferent. 

1. Procés deductiu: Plató i els neoplatanics 1 
PLATÓ i els seus seguidors la valoren poc, ja que, malgrat creure 

que la percepció és necessiria, no la consideren ni rellevant ni sig- 
nificativa amb vista al coneixement de les essencies de les coses, 
ja que les «essencies» les coneixem en Déu o en les coses. El seu 
procés de coneixement és, per tant, deductiu. 

ARISTOTIL, en els Thpics (A, 18), ens explica com el nostre conei- 
xement parteix de l'experiencia, considerem els casos particulars i 
ens adonem que presenten aspectes identics i repetits, i en desta- - 1s 
quem les notes iguals. D'aquesta manera, arribem al concepte uni- 
versal. És el procediment iniciat per SOCMTES quan pregunta al 
seu interlocutor sobre la virtut (-3 i li fa entendre que els casos 
particulars són actes de virtut considerada en si mateixa. No obs- 
tant aixo, aquests casos particulars tenen un fons igual, una forma 
(m) comuna que fa que tots siguin a. També PLATÓ descriu 
moltes vegades, en els seus diilegs, aquest procediment socritic 
que conforma l'exactitud de la referencia aristotelica. Ara bé, així 
com per a Socrates i Aristotil el vertader és el concret; per a PLATÓ, 
el vertader és l'abstracte, i perque sigui possible la percepció sensi- 
ble --i amb ella l'experiencia-- han d'existir abans les idees i a tra- 
vés d'aquestes s'ha de llegir la realitat (J. HIRSCHBERGER, 1963). 

Aquesta realitat, pero, és canviant. Contínuament experimen- 
tem que els ulls veuen coses distintes i que els homes perceben 
diferentment. Ja PARMENIDES havia manifestat aquesta inestabi- 
litat, i el mateix H E ~ C L I T ,  amb la seva teoria que el món sensi- 
ble és el món de l'esdevenidor i del canvi. PLATÓ, plenament d'a- 
cord amb ells al llarg de la seva obra, sobretot en els Dialegs, mos- 
tra una posició ambigua devers la percepció. Vegem el que diu: 

a) Els comunicats dels sentits són només «material» per al conei- 
xement formal, mentre que la font del coneixement l'hem de cer- 
car en l'inima. 



b) L'esperit no ha adquirit aquest saber sobre la realitat, ja que ho 
posseeix tot per naturalesa: les idees són innates i apriorístiques. 
Conseguentment, l'home adquireix aquest coneixement de les for- 
mes generiques no per una cinducció mecanica» -com veurem en 
ARISTOTIL-, sinó discernint la totalitat d'aquestes formes generi- 
ques a cada «idea» per una visió directa i contemplativa de la rea- 
litat. Finalment, i com a conseqü?ncia: 

c) Tot el que existeix en si -conceptes tipus, la bellesa, la bon- 
dat, el bé-- i en general qualsevol essencia de tal manera són pro- 
pietat de l'esperit apriorísticament, que mai no podran adquirir- 
se per I'experiencia, sinó pel record. 

D'aquesta manera, l'estructura del coneixement ens és donada 
per una gradació en la qual cada estrat descansa sobre l'altre amb 
una fonamentació que va de dalt a baix. El superior és sempre un 
ésser en plenitud origen de tot allo que depen d'ell per un procés 
deductiu: 

Tanmateix, superada la dicotomia en la concepció del món físic, 
s'introdueix una nova dicotomia entre la ment i els sentits. Així 
com el món de la veritat i de l'ordre se situa més en112 de la vida a 
la terra, ara se situa més en112 del regne del sentits, per a passar a 
un món interior desvinculat dels sentits i constituit per l'essencia i 
l'harmonia propies del món cosmic pitagoric. 

El neoplatonisme va ser el que va expandir amb eficacia allo que 
hi havia d'etern en les idees i en els ideals de PLATÓ, no sols pel 

BE SUPREM 

16 MÓN DE LES IDEES 

MÓN SENSIBLE 

I I l 

APARENCA 

La percepció sensible 
no té cap possibilitat 
amb vista al coneixe- 
ment intel.lectual. 

Figura 2 

REALITAT IDEES DE LES IDEES 

El FILOSOF és el pro- 
motor de la ciencia 
per a la contemplació 
de les idees. 

Origen de tot conei- 
xernent. 
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cristianisme incipient, sinó al llarg de tota l'epoca medieval. PLOTÍ 
representa un dels intents més positius per a sintetitzar els corrents 
filosofics i religiosos de la seva epoca. La síntesi aquí es realitza a par- 
tir d'una visió propia de la realitat en un moment en que la filosofia 
es converteix en un mitja de purificació. 

Així com PLATÓ i ARISTOTIL partiren del racionalisme -1'un més 
idealista i més esteta, l'altre sense negar-li aquests trets, més empíric i 
deductiu-, inici de la filosofia enfront del mite, ara amb PLOTÍ podrí- 
em dir que el mite absorbeix allo cientificoracional. D'aixo deduim 
que el filosof no sera el promotor de la cieincia, sinó de la contem- 
plació de 1'Absolut. 

PLATÓ havia dit que aquel1 que (en una vida anterior) havia vist 
tots els éssers i el major nombre possible d'ells entra dins la catego- 
ria d'home que arribara a ésser un filosof, un amic de la bellesa, un 
músic o un amant. A Fedre, Plató va indicar la idea de ~possessió 
divina» del poeta i del rapsode als quals s'atribuia l'extasi diví, que es 
negava, pero, al pintor i a l'escultor IÓ, ates que realitzen el seu tre- 
ball qgracies a l'habilitat (-3 i als coneixementsa, o als dons natu- 
ra l~  (m). Observem en el diagrama de la figura 3 la situació dels 
éssers superiors davant de la realitat: 
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/ t 
APARENFA REALITAT 

\ 

Tendeix a la harmonia i 
mesura suprema. Evita 
les dissonancies. Li és 
més facil deixar el món 
sensible. 

EL MÚSIC 

I 
AiLLAMENT PROCRESSIU DE LA REALITAT 

Figura 3.  
Per als neoplatonics, l a  bellesa essencialment n o  és pert inenca o propieta- 
corporia, sinó l a  i l . luminació de l a  materia per  l a  idea. E l  contemplador  arr iba 

' 

per  v ia  d'ascens a 1'U. La perfecció del món immaterial'és més digna d'ésser con- 
templada. 

No s'extasia en un sol 
cos, ans pensa en tots, 
ja que la bellesa resideix 
en altres éssers sensibles 
i intel.lectuals (virtut), 
intel.lig6ncia BÉ 
SUPREM. 

L'AMANT 

IDEES DE LES IDEES 

No necessita el món 
sensible. Té disposició 
natural per a elevar-se. 
És amic de la saviesa. 

EL FILOSOF 
I 



Totes les impressions que rebem dels diferents sentits no ens pro- 
porcionen un vertader coneixement, ja que PLOTÍ diu que, així 
corn ll«anima universal» esta repartida en les diferents animes, de 
la mateixa manera els sentits ens aporten percepcions diverses, 
provinents, pero, d'un mateix centre que coneix a pnon  totes 
les coses. 

Avui considerem la percepció corn un vertader acte perceptiu a 
través del qual hom esguarda atentarnent, absorbint-se en la vista 
de l'objecte. Aquesta activitat exercita la curiositat de la ment i la 
seva facultat de descobrir i d'inventar coses noves, la salva de l'es- 
clavatge de l'estructura dominant i li ofereix possibilitats amagades, 
aspectes sempre nous de la realitat contemplada. (CF. Figura 3). 

Malauradament, no sempre és exercida aquesta aptitud creadora, 
perque sovint la rutina i les mateixes possibilitats tecniques no 
faciliten aquesta realitat. 

Al marge del caracter innat de la percepció platonica, el concep- 
te de percepció corn a possibilitat per a copsar totalitats resulta 
d'un gran interes per a una visió actual del fenomen perceptiu i de 
manera particular per a nosaltres, ates que suposa implícitament el 
concepte de percepció corn a organització. 

18 SANT AGUSTÍ, sobretot quan parla com a filosof, parteix d'un 
concepte d'home platonic que es fa present en la seva teoria del 
coneixement: l'home és, primer de tot, anima; una inima que se 
serveix del cos. Torna a caure en la definició de Plató, segons la 
qual coneixer no  és una simple recepció passiva d'impressions 
externes, ans un  actiu produir de l'anima. Coneixer és l'apre- 
hensió d'un objecte immutable (GILSON, E. 1958). Conseqüen- 
cies: 

a) S'ha de cercar la realitat a l'interior de l'home, no en les varia- 
bles sensacions. 

b) Les veritats purament intel-ligibles (matematiques, els primers 
principis, etc.) són necessaries, no mudables i contingents corn les 
dades dels sentits. En ésser purament intel.ligibles i necessiries, 
són eternes. Aquest és l'objecte del vertader coneixement. 

c) Si aquestes veritats no provenen dels sentits per abstracció 
(entesa corn a generalització), poden sorgir dues hipotesis: 
1. Que tinguin el seu origen en l'esperit, la qual cosa no és pos- 
sible perque aquest, malgrat la seva ~activitatn, no pot donar 
compte de les veritats eternes i, per altra part, corn a ésser també 
contingent i mutable, no pot ser origen de veritats necessaries. 
2. Que l'home rebi ajuda exterior sense la qual podria caure en 
«innatisme» (almenys d'una manera natural). 

Aquí és on sant Agustí introdueix d'una manera logica, i no corn 



a simple argument teologic, la teoria de la il-luminació: si hi ha 
veritats no procedents de l'experiencia ni del subjecte, han de 
fonamentar-se en Déu. 

d) L'esperit huma esta dotat, doncs, d'aquestes veritats eternes 
que constitueixen un cert a priori epistemologic entes, no a la 
manera de KANT, sinó constituit per tot allo que el subjecte apor- 
ta al coneixement i que no prové d'experiencies anteriors. 

Podem acabar dient que la seva teoria del coneixement és d'arrel 
platonica: les idees etemes són el paradigma que ens fa posible 
coneixer, «la copia des del model*, el perfecte darrere l'imperfecte, 
si bé aquí tenen un clar fonament ontic en la ment divina 
(HIRSCHBERGER, 1963). LA PERCEPCIÓ, PER TANT, NO ÉS NI 
RELLEVANT NI SIGNIFICATIVA. 

2. Procés inductiu: empirisme aristoteliicotomista 

ARISTOTIL i, més tard, sobretot SANT TOMAS fan una justa valo- 
ració de la percepció quan afirmen que és necessaria, rellevant, 
significativa per a la comprensió i per al coneixement de les 
essencies de les coses, ja que les essencies les coneixem en les 
mateixes coses (Cf. figura 3).  És un procés inductiu, tot i que no en 
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el sentit modern del mot, per tal com, si és veritat que el seu siste- 
ma de pensament, d'enorme vigor logic, és deductiu -parteix de 
Déu, i no sols d'un Déu revelat, sinó també del Déu descobert per 
la raó--, ens ofereix una visió de la realitat creada d'una forma 
jerhrquica i piramidal, de manera que, des de la materia indivi- 
dual dels éssers, aquests van accedint a ]la cosa immaterial per 
un  procés d'abstracció. 

Per a ARISTOTIL, tot coneixement arrenca de la percepció sensi- 
ble. L'anima no  pot pensar sense representacions. Aquesta tesi 
aristotelica ha estat universalment reconeguda, tant en epoca 
medieval com en la moderna. Defensa el coneixement adquirit per 
la percepció sensible quan diu que els organs dels sentits són per a 
coneixer. Tot sentit, segons ell, en el camp del seu propi coneixe- 
ment, és sempre vertader i ofereix a l'anima el discerniment de 
la forma. 

ARISTOTIL no creu en les idees innates, ja que observa, per 
exemple, que un cec no coneix el color, i si l'hagués conegut abans 
el recordaria. A la cognició, hi arribem a través de l'experiencia en 
dos moments: la inducció, gricies a la qual generalitzem les impres- 
sions rebudes dels sentits, i l'abstracció, que ens condueix a l'essen- 
cia de les coses, no, pero, en el sentit de l'empirisme psicologic 
actual, per al qual és una pura representació sensible. En l'abstrac- 



ció aristotelica, l'universal s'aprehen d'una «il.luminació» especial 
sota l'efecte de l'enteniment agent, formador de conceptes suprasen- 
sibles, com la llum fa visibles els colors. Hi ha en Aristotil una 
metafísica que en LOCKE i HUME ja no es donara, com podem 
observar comparant els diagrames de les figures 1 i 5. 

Podem acabar dient que ARISTOTIL, pel que fa a l'origen del 
coneixement, és racionalista com Plató, pero quant al metode 
d'explorar-lo a través de I'experiencia ha avanqat molt respecte a 
Plató, perque organitza el material perceptiu d'una manera sis- 
tematica, com faran després sant Tomas i els empiristes 
moderns, si bé, com hem dit abans, en LOCKE 1 HUME haura 
desaparegut l'aspecte metafísic. Tanmateix, ARISTOTIL no s'allibe- 
ra totalment del platonisme, malgrat anar molt més enlla, en 
reconeixer unes relacions més directes entre particulars i univer- 
sals, pero no  atorga la consideració deguda als sentits en refusar 
l'elecció arbitraria dels atributs que poden servir de base a una 
generalització, quan la inducció s'entén en sentit mecanic, ja que 
per a el1 «generalitzar» era un fet objectivament determinat més 
que no pas directament codificat a través de la recerca d'elements 
comuns a uns quants individus d'una especie o genere. 

Figura 4 .  
A l  Coneixement  científic, hi arr ibem per l a  introducció i l'abstracció de l'univer- 
sal, per  u n a  <<il.luminació>> especial sota I'efecte de l 'enteniment agent. 

-.-- 
A-- 

CAUSES 
-.-- 

A-- 

----- 
A' 

ESSENCIES 

COSES 
e 

G e i r i a  tejné epis teme 
I I I 

CIENCIA 

Saber necessari i uni- 
versal arnb contingut 
metafísic, que no 
veurern en I'ernpiris- 
me rnodern. 

~noucció 

Ceneralitza les 
irnpressions rebudes 
dels sentits. 

ABSTRACCIÓ 

Per un procés 
d'il~lurninació, cop- 
sen les essencies gr i -  
cies a I'enteniment 
ogent. 
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L'origen del coneixement, per a SANT TOMÀS, és l'experiència.
Fortament influït per Aristòtil, ens diu: És natural a l'home arribar
al suprasensible a través del sensible, perquè tot el nostre coneixement
parteix de la realitat sensible. Ara bé, dir que el coneixement s'origi-
na en l'experiència vol dir que la informació material és la verta-
dera causa del coneixement espiritual humà, i tant és així que
transcendim l'experiència i arribem als principis generals del saber
(lleis lògiques), com també als fonaments reals de les ciències par-
ticulars, gràcies a l'intel•lectus agens que treu dels «fantasmes» de
l'experiència els autèntics universals (com la llum fa visibles els
colors).

Aquest a priori de SANT TOMÀS no és com el de KANT, que
determina orgànicament els objectes (judicis sintètics a priori), sinó
que rau en la concepció metafísica que els objectes tenen autènti-
ca veritat interna; l'abstracció no té, per això, el mateix sentit que
l'abstracció moderna, sinó el d'una intuïció de l'essència, intuïció
abstractiva com en Aristòtil, en la mesura que comporta també un
empirisme metòdic i pràctic. Concretant, podem dir:

a) L'època medieval resta molt lligada a un sistema filosòfic ver-
tical amb dependència de Déu tant en. Aristòtil com en sant
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és fet apriorísticament (per l'enteniment agent) si bé l'expe-
riència sensible és valorada, existeix un pas qualitatiu respecte
del coneixement intel.lectual.

b) SANT TOMÀS estableix una base d'investigació per al futur en
dir que, «si un ésser és alhora u i múltiple, és per la seva unitat i
universalitat inaccessible als sentits, i amb la seva diversitat i mul-
tiplicitat, refractari al nostre intel . lecte. LA DIFICULTAT DESAPA-
REIX QUAN S'OBSERVA QUE EL SUBJECTE DEL CONEIXEMENT
NO SÓN NI ELS SENTITS, NI L'INTEL . LECTE, ANS L'HOME QUE
FA ÚS D'AMBDÓS». (SANT TOMÀS, De Veritate, 1256/59).

B) Època Moderna

En el diagrama de la figura 4 podem observar com a partir del
racionalisme i de l'empirisme moderns s'ha avançat poc per aclarir
el vertader valor de la percepció sensible dins el context del conei-
xement, i com d'una manera global continua essent injustament
tractada tant en el camp de la filosofia com en l'àmbit tecnològic i
experimental.

El marc de referència d'ambdós moviments és l'home, i la
valoració que fan del coneixement sensible és molt diferent. Per als
racionalistes, sobretot a partir de KANT, menys lligat a la tradició,
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l a  veritat ens ve del concepte universal que l a  ment elabora pe l  
contacte directe dels sentits amb els fenomens. La sensació i l a  per- 
cepció només fan de principi provocador per a elaborar els concep- 
tes universals i abstractes, ja que l a  raó és e l  que ens diu que són 
les coses i l a  realitat de les coses. Aixo demostra que tenen en poca 
estima els valors sensorials. 

Figura 5. 

VALORACI~ DE LA PERCEPCI~ 

____)A 

Procés deductiu: RACIONALISME 

1 DESCARTES KANT HECEL NEOKANTIANS 

VALORA POC 
LA PERCEPCI~ 

Per a ells, l a  veritat ens ve del concepte abs- 
troae i universal que la ment elabora pel 
contacte directe dels nostres sentits amb els 
fenomens. LA SENSACIÓ I LA PERCEPCIÓ 
nornés fon d'elernent provocodor per a ela- 
borar el concepte universal i abstracte, ja 
que és la roó lo que ens diu que són les coses 
i la veritat de les coses. -- - 

Procér inductiu: EMPlRlSME 

2 HUME POSITIVISTES NEOPOSlTlVlSTES 

CONCEDEIX A LA 
PERCEPCI~ IMPORTANCIA 

EXCESSIVA 

La PERCEPCI~  és tant important que 
ella mateixa ja ens diu que són les coses i 
que és la veritat de les coses, les quals no 
són res mCs que les dades sensorials que 
h o m  té. 

El Marc de referencia és I'HOME. 



1. kocés deductiu: El Racionalisme 

DESCARTES, en lloc de parlar de l'adequatio intellectus re, ens par- 
lara de la «intuició de llessencia» o de la idea. La mateixa línia que 
va de PLATÓ a PLOTÍ, i de sant Agustí fins a sant Anselm, amb una 
valoració molt pobra, ja que tant per a el1 com per a tots els racio- 
nalistes moderns és la raó i únicament la raó el que ens diu la veri- 
tat de les coses. 

Aquesta actitud racional sera decisiva per a KANT i per a tot el 
racionalisme alemany; no obstant aixo, no podem oblidar la forta 
influencia de LEIBNIZ, a través del qual la filosofia alemanya con- 
nectara amb la metafísica antiga i medieval, sobretot pel que fa a 
la problematica entorn del coneixement. Més tard, KANT se sepa- 
rara de LEIBNIZ per fundar una metafísica propia amb la seva filo- 
sofia transcendental. 

Trobem un paral.lelisme entre PLATÓ i KANT. Ambdós operen 
amb factors apriorístics. Pero, mentre que en KANT només les for- 
mes són a priori, en PLATÓ ho són també els continguts del conei- 
xement. En KANT s'han d'elaborar els continguts, en Plató existei- 
xen d'antuvi, ja, els fets, la qual cosa no vol pas dir que ja tinguem 
assolit llur coneixement, perqu? la idea «contemplada» s'ha d'anar 23 
coneixent per nous processos dialectics. Segons KANT, finalment, 
els sentits ens aporten un material real per al coneixement; en 
PLATÓ no ens aporten res U. HIRSCHBERGER, 1963). 

KANT representa, per a la primera part del segle XIX, un 
moment decisiu, com en el temps de Socrates i sant Agustí, que es 
van replantejar la filosofia a partir de la propia interioritat. Va 
recollir tots dos corrents, empirisme i racionalisme: com a racio- 
nalista va creure realment en el coneixement universal. Tanma- 
teix, en llegir HUME, es va adonar que aquest muntatge racional 
no porta a un vertader coneixement. El dubte kantia és més pro- 
fund que el de Descartes. 

2. Procés inductiu: Empirisme i Positivisme 

Per a HUME i el positivisme, la percepció és tan important que 
ella mateixa ja ens diu que són les coses i que és la veritat de les 
coses, les quals no són més que dades dels sentits que hom té. 
Concedeix als sentits una validesa excesiva: la percepció sensi- 
ble, el plaer, la utilitat, en una paraula, l'home sol, només sota l'as- 
pecte de la seva condició espaciotemporal. Les conseqüencies d'a- 
quest empirisme pur per a la ciencia seran el «psicologisme» i 
ll«escepticisme». 



L'actitud rigorosa i científica de GALILEI i de DESCARTES 
impresiona profundament HOBBES, que crea un sistema empiris- 
ta de la filosofia, el principal seguidor del qual fou HUME. Tant 
HOBBES com LOCKE neguen que el coneixement tingui el seu ori- 
gen en les idees innates, ja que segons ells no les tenim ni en l'or- 
dre teoric ni en el practic (davant dels fets, tant el nen com l'adult 
han d'adquirir idees per a coneixer les coses) i el material del conei- 
xement ens ve de l'experiencia sensible tant interna com externa; 
i d'aquesta experiencia deriven les idees universals. És una tra- 
jectoria contraria a la dlAristotil i dels escolastics, per als quals la 
idea consistia a llegir l'interior de la consciencia. 

BERKELEY va més lluny que HUME quan diu que esse est perci- 
pio. Tot el món material és percepció, i no existeixen causes ni lleis 
fora de l'individu. El «jo espiritual» és l'única mesura de l'univers. 
De fet, porta la teoria del coneixement de LOCKE a un idealisme 
extrem (no en el sentit platonic ni hegelii) que podríem denomi- 
nar «consciencialisme» U. HIRSCHBERGER, 1963). En realitat, 
BERKELEY no pot prescindir de la metafísica, ja que, si bé pot 
manipular les imatges de la fantasia, hi ha certes representacions 
que se'ns imposen i que presenten un nexe intern que no podem 

24 canviar, en la mesura que el seu origen és exterior a l'home. La 
gran resposta de BERKELEY és que atribuir-les a l'experiencia és 
caure en el materialisme. ConsegUentment, han de derivar d'un 
esperit, ja que tots els «éssers pensants~ poden tenir representa- 
cions. La totalitat d'aquests idees es fonamenta en la transcenden- 
cia. 

HUME trenca definitivament amb la metafísica tradicional d'Oc- 
cident, que va d1Heraclit a Leibniz, i inicia un moviment antime- 
tafísic i materialista. És el1 i no KANT el vertader creador de la 
moderna filosofia positivista. Per a ell, els fets externs tenen un 
valor il.limitat: la percepció sensible és tan important que ella 
mateixa ens dóna la definitiva veritat de les coses, reduides a sim- 
ples dades sensorials. 

Avui el psicologisme de HUME ha estat superat per HUSSERL i la 
fenomenologia, que basa la ciencia en les notes objectives de l'és- 
ser, si bé, tant per a KANT com per a la fenomenologia husserlia- 
na, el coneixement deriva únicament de la simple «intuició imma- 
nent». Per a HUME, no existeix res més que el món sensible, el 
temps i l'home. 

Tot el que acabem de dir (i que encara podríem afegir) al llarg 
d'aquest recorregut palesa que el concepte 'percepció' ha estat 
interpretat per uns autors com a percepció sensible (o pels organs 
sensorials), mentre que d'altres han admes que la percepció impli- 



ca no solament els esentits externs» (veme, escoltar, tocar), sinó 
també els interns (estimar, voler, etc.). Continuaren, pero, confo- 
nent percepció/sensació, malgrat que KANT havia plantejat la 
situació distingint entre sensació i percepció, per l'un costat, i per- 
cepció i pensament, per l'altre, tot i que no dona cap solució en dir 
que els conceptes s'imposen des de fora al material de les percep- 
cions sensibles. 

Aquests dos tipus de coneixement no poden actuar indepen- 
dentment, perque tenen el mateix origen: ll«experiencia»; i una 
mateixa manera d'actuar: les ~operacions cognoscitives». Fem nos- 
tra l'afirmació d'A. PUIG (1979) que reconeix que sols una visió 
unificada permetra que l'home s'integri plenament en el medi, i 
considerem globalment el coneixement cam un procés «cognosci- 
tiu» i no únicament com una cognició que exclou l'activitat dels 
sentits. 

És potser agosarat fer avui aquesta analisi. Es parla poc d'aquests 
aspectes filosofics en tractar de la percepci6 i jo no he fet més que 
esbossar-ne uns aspectes que, per la limitació d'aquest article, m'he 
vist forgada a acotar. 
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Abstract 

In this article, professor Maria Arumí studies the opposition bet- 
ween verbal/visual priority. After a simple analysis of this problem, 
the author states that the cognitive operations that we cal1 thought 
are not exclusive to logical reasoning. According to her, the attitu- 
de towards the validity of the information produced in perception 
allows us to appraise the problem and, at the same time, become 
aware of it. 


