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<<La filosofia que horn escull -ha escrit Fichte-, depen de ]a mena
d'home que horn es. Un sistema filosofic no es un mobiliari mort que
horn pot arranjar al seu gust, sin() que ester vivificat per ]'anima de I'home

que el te» (1). La filosofia, vol dir-nos Fichte, es obra de l'home. No existeix

una filosofia aillada, construida sobre els nuvols o reclosa en la torre de
vori del pur pensament. El subjecte de in filosofia es ]'home. I no pas
1'hoine ideal i abstracte, que no es aquell ni aquell altre i, per aixo mateix,

no es troba realment enlloc, sing ]'home de earn i ossos, coin diria Una-

muno, ]'home concret i historic, amb les seves circuwnstancies de floc,

temps, caracter i adhuc els seas engatjaments etics i politics. Avui dia

tothom ha abandonat ]'ideal husserlia d'una filosofia sense pressuposits,

d'una filosofia, per dir-ho aixi, en estat pur, al marge dels complexos condi-

cionaments de la nostra existencia historica.

Aixo no vol pas dir -Fichte, certament, no ho pensava pas- que hagim

de declarar de bell antuvi impossible a116 que constitucix el proposit i In
tasca essencial de in filosofia, in reccrea llcial i humil de la veritat. Al cap-

davall, tot i que els filosofs siguin tan diferents, coincideixen en una coca,

en el fet d'esser homes, homes que pensen i que, pensant, posen en accio

in mateixa intelligencia humana. La historia de la filosofia no as pas, corn

pensava Hegel, l'esdeveniment mateix de la veritat. Pero tampoc no es,

corn pensen cis esceptics i els maliciosos, un immens cementiri, curull de

tombes oblidades, sobre les quals horn ha escrit: hic jacet! La historia

de la filosofia palesa, ben al contrari, el noble esforc dels filosofs per a

assolir in veritat, una veritat que horn troba, dificultosamcnt, en ]a historia,

barrejada amb totes les miseries de la condicio hurnana, pero que, un cop

trobada, supera la mateixa historia i resta coin una fita que assenvala el

camf als homes de les futures generacions.

L'obra filosofica de Ramon Turro no es cap excepcio d'aixo que acabem

de dir. El seu pensament, no cal dir-ho, es diversarnent condicionat. Tres

trots personalfssims cis configurcn: la sever robusta personalitat, la seva

condicio d'honie de ciencia i el scu temperament flab. Els contemporanis

ens descriuen TurrO corn una personalitat puixant i desconcertant. Un home

atletic, d'estatura mes que regular, pit ample i un xit encorbat, manasses
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de gcgant, amb una testa gran i cixuta, coronada pel front espaios i recte

i la segura corba d'un crani inilat com una coberta de veler. Els contempo-

ranis recorden sobretot els scus ulls brillants que sobreeixien dins unes

conques profundes, uns ulls apassionats de vegades, somniadors altres,

pero generalment perspicacos, segurs i triomfadors (2), o ens parlen, de la

seva mirada de cacador, que avesat al contacte de la galta amb 1'escopeta,

feia Pullet a tot alto que li semblava interessant, com si al mon les imatges

i les idees fossin per a ell conills que esperaven el tribut de la seva perdi-

gonada (3). Es clar que una personalitat d'aquesta mena no podia trobar

obstacles dignes dell i per aixo, com subratlla J. Tusquets, algunes de les

seves obres filosofiques no tenen altre defecte sing la confianca excessiva

en la vigoria propia, confianca que deforma alguns cops el pensament dels

adversaris o salta, massa rapidament, per damunt d'insospitades difi-

cultats (4).

Turro arriba al mon de la filosofia despres d'haver esmcrcat una bona

part de la seva vida en el conreu de les ciencies naturals. No cs diffcil,

doncs, de preveure que el pensador catala militara al camp de 1'einpirisine,

car, d'acord amb una relacio constant entre filosofia i ciencia, l'interes per

les ciencies naturals s'associa generalment al realisme empirista, mentre

que les matematiques ho fan amb 1'idealisme racionalista (5). Pel que fa

a Turro, el recent treball de J. Riera sobre 1'idealisme i el positivisme en

la medicina catalana del segle xix no deixa cap mena de dubte sobre la

seva insercio en el corrent empirista (6). De tota manera, 1'empirisme de

Turro em sembla lluny d'esser positivista, almenys en el sentit fort, filosofic

d'aquest terme. Turro parteix en la seva investigacio de l'experiencia i no

empra cap altra font de coneixement sing l'experiencia, pero si es nega,

conscientment, a resoldre les questions estrictament metaffsiques, no nega

al pensament el dret de posar-se-les (7). L'arrel del seu positivisme es mes

cientffica que filosofica. Turro s'apropia el positivisme metodic de 1'home

de ciencia, que es malfia dels discursos i raciocinis que parlen de (<coses

que no veu amb els ulls ni palpa amb les mans)> (8); del chiffonier des faits

que, segons una bella expressio «no sap fer altra cosa sing seguir el rastre

dels fets i encara, ajupint-se, per por d'extraviar-se>> (9).

D'acf l'oposicio de Turro a 1'idealisme germanic, fins i tot en la versio

moderada i genial de Kant, i la seva simpatia pel realisme d'Aristotil i dels

escolastics medievals, per be que la seva postura personal no hi coinci-

deixi exactament. La paradoxa de Turro es que aquest home de laboratori,

tan allunyat a primera vista dels plantejaments de la filosofia, es propo-

sara de construir pel seu compte una filosofia i es plantejara d'una manera

nova, psicologica i experimental, un problema similar al que va plantejar-se

Kant a la Critica de la rad pura. Fugint dels apriorismes kantians, Turro

demostrara que 1'origen del coneixement del mon extern prove de la sensa-

cio de fam. De 1'home que menja es passa a 1'home que pensa (10).

Aquest rebuig del subjectivisme kantia a la filiacio decididament

objectivista del pensament turronia tenen en 1'esperit del nostre pensador
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una arrcl potser encara nibs Fonda quc la scva formacio cicntifica: Cl seu
tenrperanrent llati i niediterrani. Ortega ens parla dels csforcos que hague
de fer per a aescapar-se de la preso kantiana» i tornar a la clara Hum del
dia, al mon dell horses i de les roses (11). Turro no se n'hague d'cscapar
mai, perque mai no hi havia cntrat. La scva sensibilitat mediterrania li
ho impcdf.

I as quc 1'anima meridional i l'anima germanica son molt diferents.
L'alemany as l'home de la interioritat, de la intimitat conscient. El mon
resta per a ell com fora de l'espai normal de la seva vida, un mon fosc
i boiros on Ics cosec semblen de vegades prendre un caire evanescent.
Per aixo quan desperta a la vida intel•Iectual, ho fa dins el clos de la cons-
ciencia. La scva primera evidencia es la clef propi «jo». Entorn dell perccp
nomes una mena de rumor cosmic, cone el del mar batent cls penya-segats
d'una ilia. El meridional, per contra, desperta a la vida a col obert, al
carrer o a la placa publica. La scva primera impressio to un caracter social.
Abans dc percebre el seu «jo», percep el «tm i 1'ael1», dins un mon arnarat
de llum, on totes les coses, l'arbre, l'occll, el mas, l'estel, tenon un contorn
fix i dclimitat. Per aixo, l'anima meridional ha tendit gencralment a cons-
truir la filosofra sobre 1'expcricncia del mon exterior. La cosa visible es per
a ella ci prototipus dc la realitat. L'existencia de les coses entorn li sembla
gairebe mes evident i primaria que la seva mateixa cxistcncia. D'aquesta,
en perccp nomes I'cpidermis, ]a periferia del jo, on les coses semblen
xocar, deixant-hi la seva emprenta. Per a l'alemany, en canvi, l'atencio
esta coin capgirada dc 1'exterior a l'interior. El jo es per a ell la realitat
mes primaria i evident. El mon no es vist directament, sino reflectit en el
jo i convertit en <<fet de consciencia». L'anima germanica tendira, en conse-
giiencia, a bastir la lilosofia sobre l'expericncia del jo (12). El seu pensa-
ment prendra un caire subjectivista i es vcura abocat, inevitablement, a un
esforc dramatic per a sortir del jo i reconstruir el mon a la scva imatge
i semblanca.

Turro es un exemplar tipic dc pensador Ilatf. La scva filosofra es rabio-
sament antisubjectivista. Turro veu en cl subjectivisme modern, iniciat
per Descartes i consumat per Kant, una cstranya tournure d'esperit que
<<ens obliga a pensar d'una manera difcrent de corn naturalment pen-
sem» (13). En cfecte, el pensament s'orienta tot naturalment vers les coses.
La consciencia mateixa no existeix sino coin a consciencia de quelcom.
La presa de consciencia, el retornamcnt del subjecte sobre ell mateix per
a convertir-se en objccte, cosa que constitucix cl nucli central del cogito
cartesia, sembla, naturalment, Lin moment secundari en la dialectica de la
coneixenca: el moment primari es el coneixement de la realitat extra-
mental. El subjectivisme dona un tomb de campana a aqucsta relacio
natural. L'cix de ]a filosofia canvia de floc i passa de Ies coses a la cons-
ciencia. Al final ja no concixem Ics coscs perque son, sino que son perque
les coneixem. A Turro aquest canvi de perspectiva filosofica li sembla una
violencia feta al nostre pensament. Per aixo creu que cal retornar a] bon
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sentit dels grecs, per als quals la inteldigcncia no concixia sing alto quc,

d'una manera o altra, li era donat. Cal « rebutjar quc 1'esser sigui perque

es pensa» i acceptar que <des coses son corn son i no corn ies con-

cebcm» (14).

Si Turro reacciona tan energicament contra el subjetivisme, es perque

se sent tocat en la seva fibra mcs personal. No es tracta Unicament de la

seva condicio de cientific, sing tambe de la seva catalanitat. En una pagina

admirable que figura coin a introduccio at primer volurn de 1'<<Anuari de

la Societat Catalana de Filosofia,,, Turro situa el seu pensament cn el solc

obert pcls nostres grans mestres medievals, Ramon Llull, Francesc Eixi-

menis, Guiu de Terrena, Bcrnat Merge. -Ells foren d'anima patina corn ho

som nosaltres i l'anima llatina es essencialment objectivista. L'aire clar

en que ha viscut, la transparencia del ccl, la blavor de la seva mar, l'obliga

a posar enfora tot quant porta dins, corn si fos l'espill de la naturalesa.

Adhuc els seduits que presumeixen del contrari, no capeixen be que l'ente-

niment huma pugui treure de si mateix 1'objecte que coneix, ni que el

conegui segons el basteix amb dales sensorials amorfes i cegues. Hereus

de la filosofia grega, venim for^ats a creure que els objectes son donats en

forma d'irnatges que en son la representacio veritable; no es l'enteniment

qui fixa llur forma i dimensions o duracio, ni els dona una realitat;

els pren corn son 1 tal coin son els compren, sense posar-hi res de part

seva rncs que la comprensio matcixa. Le mateixes qualitats sensorials, la

color, la flaire, el so, que els atribuim, responen coin efectes a l'accio dels

objectes. Siguin copies de Burs causes externes, siguin efectes directes del

sentit que hi reacciona segons les seves energies especifiques, sempre

resulta cert quc hi estan lligades estretament i que, per tant, 1'enteniment

no coneix de 1'objecte res que no li sigui donat extrinsecament d'enfora.

No es, doncs, el coneixement invencio de la ment o creacio subjectiva;

subsisteix eternal l'adequatio rei, de les velles escoles» (15).

<<Un filosof digne d'aquest nom -ha escrit Bergson- diu nomes una

sola cosa». I encara aquesta coca nova que diu o intenta de dir, apareix

barrejada amb altres de velles, corn una rafega de vent que es fa visible

per la pols que ha arrossegat en el seu cami, tot i que hauria pogut arrcplc-

gar altra pols i seguir essent la mateixa rafcga. Fins i tot cl pensament mes

nou es veu obligat a expresser-se per mitja d'idccs ja fetes que troba al seu

entorn i sembla aixi relatiu a la seva epoca. Si el filosof hagues viscut uns

segles abans, s'hauria referit a una altra filosofia i a una altra cicncia,

s'hauria plantejat uns altres problemes, s'hauria expressat amb unes altres

formulacions, cap dels capitols de lcs seves obres no seria potser corn es...

i malgrat tot hauria dit la mateixa cosa» (16). Ramon Turro dona proves

que es un filosof digne d'aquest nom, pet fet que ha dit o intentat de dir

una cola cosa. I aquesta cosa nova que Turro ha intentat de dir es refereix

al yell problema del coneixement de la realitat.

Els termes del problema Ii venien imposats per ]a situacio filosofica del

seu temps. Turro els ha plantejat amb una fermcsa i una claredat admira-
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bles. Coln escriu en Cl seu assaig sobre la Criteriologia de Jcanne Balnies,

<<Nosaltres concixcm Ics cosec del mon extern per mitja d'imatges; mes,

indcpendentment d'aquestes imatges, sentim neixer del tons de la cons-

cicncia una veu que cns din quc aquestes cosec son substancialment, Cs

a dir, sense forma, sense color, sense gust, ni cap altra de les qualitats

contingents amb quc els sentits ens lcs manifesten. Tots cis qui han analit-

zat cl contingut de la intel•ligcncia Phan sentida, aquesta veu, dominant-ho

tot i pressuposant-se a tot com un element necessari de la mateixa, i cis

qui no l'analitzen i no possceixcn mes criteri que Cl del sentit coma, la

senten iambi tan imperativa corn els altres... D'on cns ve aquesta veu?

Del mateix esperit, com suposa I'idealisme? LEns ve imposada de fora, corn

preten l'objectivismc? En aquest ultim cas, com podern saber empirica-

ment que ics coses son substancialment, si cis sentits no ens acusen les

substancies i si solament les formes representatives sota les quals se'ns

manitcsten? Heus aquf Cl problema» (17). 0 ins breument encara a la

Filosofia critica: <<La inteidigcncia Cs moguda per condicions externes,

veramcnt objectives, a Ies quals respon, o es mou de si mateixa per

condicions internes que en ella son corn preestablertes? Son dos punts de

vista contraposats, cis dos pots de 1'eix damunt cis quals gira la filosofia

del nostre temps>> (18).

Ja sabcm a hores d'ara que davant aquesta alternativa entre l'idealisme

i I'objcctivisme, Turco aposta dccididament pel segon terme. L'originalitat

del seu persament no recolza, pero, en aquesta eleccio de l'objectivisnre,

sino en la niaitera de just i jicar-la. La critica de Kant no ha passat per ell

en va. I si Turco intenta do tornar a l'objectivisme dcls antics, ho fara

d'una manera nova quc rccorda en mes d'un aspccte cl plantejament i la

problematica de Kant. Ara be, la Crilica de la rad pura de Kant es en el

tons una scoria dc 1'experiencia. Kant s'imposa com a tasca la justificacio

tilosutica de 1'experiencia cientilica, i per aixo cerca en el Eons de 1'esperit

aquelles condicions a priori quc fan possible la seva universalitat i neces-

sitat. La filosofia critica de Turco sera tambe d'una manera similar a la de

Kant una teoria dc 1'experiencia. Nomes que el mestre catala cercara

del canto de l objecte also que 1'alemany havia cercat del del subjecte (19).

Per a TUrr0 <<Cs absolutament cert que 1'experiencia es sempre impressio-

nal, clue Cs com dir que ens ve imposada no per funcions de la ment, sino

per un factor independent de la ment mateixa» (20). Reivindicant el dret

de pensar amb el seu propi cap i no amb el d'altre, encara quc es digui

Kant, Turro es nega radicalment a <<subscriure la tesi que 1'experiencia Cs

lilla dc 1'activitat de la ment». Tornant pets furs del bon sentit, ell pensa,

contrariamcnt, quc <d'expericncia ve imposada al subjecte des de fora dell

mateix, coin el to arnb quc sona la tecla afinada d'un piano ve imposat

pcl mecanisme interior. Podra Csser-nos desconegut aquest mecanisme,

pero cl to hi respon>> (21).

Turro csmercara l'esfor4 del seu pensament a descobrir el secret
d'aquest mecanisme, a analitzar-nc pacientment el funcionament, a des-
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entranyar-ne 1'ordit ocult, Nero ben real, en Lorca del qual al'experiencra

es experiencia».

Quin es el metode, el punt de partenga i el tema principal de ra

investigacio turroniana? D'acord amb els tomes amb quo ha plantejat el sou

problema, Turro nomes pot recorrer al metode experimental, similar al

que utilitzcn Les ciencies particulars. Turro, doncs, rcbutja ja d'entrada

tant les especulacions enlairades, corn Les hipotesis agosaradcs i aprioris-

tiques, es remet unicament a la ciencia experimental: <<on el raciona-

lisme pretensios diu: discutim-ho, ella contesta amb freda austeritat:

mirem--ho>> (22).

Tambe en l'esfera filosofica cal quc Cl pensament sigui aesclau del sou

objecte coin ho es en la mecanica, en la matematica i en tot el domini expe-

rimental; d'altra mancra en hoc d'apropar-se a a116 que es real, que es la

veritat, se n'allunya, corn l'aliga quc preten volar per damunt de 1'atmos-

fera, volent-se aguantar en l'cspai buit. Cal tornar a la vida dels sentifs,

pensant menys i observant mcs; cal fundar la filosofia de 1'expcriencia,

nuant de nou el veil esperit d'Aristotil amb l'esperit modern>> (23).

El metode cientific o experimental que Turro propugna per a la filo-

sofia exigeix essencialment d'atenir-se als Pets. I aixo vol dir: no acceptar

res que no ens sigui donat per 1'experiencia i no demanar-se davant un fct

el perque, sing unicament el coin (24). Es tracta simplemcnt d'observar

un determinat fet, en el nostre cas, el fet del coneixement, i d'analitzar

pas per pas, anella rera anella, la successio dels fenomens al llarg del

temps, ordenant-los dc manera clue es vegi corn els uns deriven dels altres,

corn els antecedents son principi d'explicacio dels conscgdents. En hoc de

demanar-sc, corn Kant, corn es possible el concixement i deduir, en conse-

giiencia, Ies condicions a priori quc el fan possible, Turro s'acontcnta amb

demanar-se simplement corn funciona. Corn arribern a coneixer? ^Com

assolim de fet la certesa objectiva? El camp de la rccerca turroniana no es,

corn en el cas de Kant, el rerafons transcendental dc l'esperit, sino la

psicologia del coneixement.

Turro es proposa d'escatir, tal coin resa el titol de la seva obra cabdal,

l'«Origen del concixement» de la realitat. Quin sera el punt de partenfa

de la seva recerca? Evidentment, aqucst punt de partcnca no pot csser el

dubte sobre el coneixement, altrament no hi hauria ja res a escatir: ens

hauriem barrat definitivament el camf vcrs a116 quc intcntem de justificar.

Turro, doncs, no cau en la trampa de Descartes i no preten corn ell de

cornencar la filosofia amb el dubte. Ell sap massa be que el dubte no cs

possible sino sobrc tin ions de ccrtesa. Corn sabriem que els sentits poden

enganyar-nos, si no sabessim abans que ordinariament no ho fan? Altra-

ment ]a paraula engany no to sentit. El punt de partenga de Turro no es,

doncs, el dubte, sino la certesa natural que acompanya espontaniament el

coneixement. Aquesta certesa cs un fet innegable dc consciencia. Ningu

no ha dubtat mai seriosamcnt de la realitat del mon quc ens envolta. Les

raons en contra que horn adducix poden fer rodar el cap, pero no com-
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mourn aquella certesa basica: tothom prosse,-,ucix tranquil-lament el seu
cami. Aquesta eertesa ds un let tan colpidor que Turco es fa creus que
alga pugui posar-la en dublc. Els filosofs han cut roses molt estranycs.
La mds estranva de totes, rs que es pugui dubtar do 1'objectivitat del nos-
Ire coneixement del mon, pel let que no sapiguem explicar-nos-ho. <(Ante-
posar la forca del raonament logic a la forca del let que s'imposa amb
violcncia no Os cosa propia del bon sentit hare; els Pets son sempre
lets, Cant si s'expliquen coin si no. Explicar una cosa Cs donar rao de la
seva existcncia i d'aixo es dcsprcn quc el coneixement de la cosa ja era
a la ment abans de trobar-ne la rao; i si no hi fos ja no es cercaria.
El coneixement de ]a realitat rs a la ment i riguem-nos dels que diucn
one sc'n pot dubtar perquc no s'expliquen coin hi as» (25).

Pcl quc fa a aquest punt, Turro csta plenament d'acord amb Bahnes:

la eertesa natural as una dada primaria de conscicncia i, com a tal, no se

li ha d'anteposar res. Mrs encara, n'hi ha prou amb clla perquc ens mal-

ficm del subjectivisme. L'analisi psicologica d'aqucst let de conscicncia

que anomenem certesa <<ens demostra palpablement per una observacio

interne irrecusablc, que allu de que la tenim, no Cs perquc ho pensem, sino

perquc as i subsisteix independentment que ho concebem o no>, (26). I Turro

conclou amb Balmes que <<els qui ataquen lobjectivitat, ataquen una 11ei

fonamental del nostre esperit, destrueixen cl pcnsament mateix i fins

desfan la conscicncia que li dona basament» (27). Si Turro coincideix amb

Bahnes a acceptar la certesa natural de la conscicncia coin a punt de par-

tenca de iota possible teoria del coneixement, li fa tambd, pero, un retret

fonamental: haver-se atcn at cabalment en e] punt mcs decisiu. No n'hi ha

prow d'acceptar Cl let de in certesa: cal demanar-se tambc coin hi hens

arribal. <<Dogmatic -dcia Kant- ds tot allu que s'admet sense mirar com

s'hi arriba» (28). TLn-ro opina quc aquesta dita va molt mds enlla del que

Cl seu actor pensava. Per a superar el dogmatisme no cal anar a caure a

1'escepticisme i ensulsiar la eertesa objective. Cal nomds cxplicar coin

I'havcm assolit. « Sabent cl coin, haurem esbrinat cl perquc, i el nostre

esperit reposara, perquc coneixera les raons del seu objectivisme» (29).

Acabem de situar-nos exactament en aquef punt de vista privilegiat

que ens permetra de comprendre i valorar en allu que td de mds original

l'aportacio de Turro. Aci conflueixen definitivament els diversos aspectes

do la seva obra: Ies recerques biologiques, fisiologiques i psicologiques es

nucn amb ]a rellexio filosofica. I corn esdevd al vianant en arribar a una

cru'illa dc carnins, el paisalee s'illumina de sobte i hom hi vcu. Efectiva-

ment, en Cl seu esfor4 per refer cl cami que ens ha portal a la eertesa

natural, Turro topa amb els dos tipus de sensacions que mediatitzen e]

nostre concixement de la realitat: les sensacionis h-d/iques i les sernsaciouns

tdctils. Comencem per les priineres. La fam 6s el primer let biologic acusat

a la conscicncia. El nado no sap encara res del mon que l'envolta. Els seas
sentits endormiscats no han clespertat a 1'expericncia de ]a realitat exterior.

El nado, pero, td fam. I la fam el porta a cercar fora allo que li manca.
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La sensacio de fain csdeve coin un tornaveu quc ci desvetlla a la conscien-

cia de ]a realitat. I cs aixi corn apunta en el nado el primer coneixement,

boiros corn un trenc d'alba, d'ell mateix i del mon. Aquesta observacio a

prirnera vista tan banal, es rica de consegiiencies. El problema de l'existen-

cia del mon exterior es un dels problemes mes anguniosos de ]a filosofia

postcartesiana. El mateix Kant considerava corn un gran <escandol» de la

filosofia que no se li hagues donat cncara la solucio adient. Turro creu

haver trobat la base per a superar ]'escandol de Kant en el fenomen de

]a fam. Efcctivament, la fain no es un «impuls amorf», sino una <<suma

de tendencies selectives» quc elegeixen cis elements mes apropiats per a la

restauracio de ]'organisms. La sensacio trdfica constitueix una mena de

<<consciencia inferior>> que no solament ens dona a coneixer que ens manca

quelcorn, sino que ens empeny alhora a cercar-ho en el mon exterior.

<<Menges? -escriura Turro amb una formula que recorda el cogito ergo

sum de Descartes-, doncs to saps que en a116 que menges hi ha quelcom

que et manca,, (30). Les sensacions trofiques es converteixen aixi en la

prirnera base i en la condicio sine qua non del coneixement. L'escepticisme

i 1'idealisme cauen per terra, ja que en el fenomcn de ]a fam estic tan

ccrt de la meva existcncia, corn de la del mon exterior. Unarnuno, comen-

tant Turro, es deixara anar vers la facecia: edo, ergo sum. L'acudit es

enginvOs, pero cxprcssa nomes la mcitat del pensamcnt de Turro, si no

es completava amb aquest altre: edo, ergo res suet (31).
Turro arrodoneix la seva troballa amb I'analisi de les sensacions tac-

tils. Efectivamcnt, per a justificar 1'objectivitat del nostre concixement del

mon exterior, no n'hi ha prou amb ]a referencia a les sensacions trofiques.

Cal cxplicar tambe corn hem arribat a emplacar les coses en 1'espai. La

solucio dc Kant es prou coneguda: l'espai no es una condicio real dels

objectes, sino un horitzo a priori del subjecte, on aquest emplaca neces-

sariament tot a116 que coneix. Turro, coin es logic, no accepta el punt de
vista kantia.

La nocio d'cspai no to rcs a veure amb una intu'icio a priori preexistent

en el cel del nostre esperit: al contrari, s'ha anat formant en nosaltres,
molt Icntamcnt, per Ics vies dc 1'expcriencia. Primerament horn localitza
les parts del propi cos i despres, a traves d'elles, els objectes externs.
L'espai es corn un mapa, ]a quadricula del qual son les sensacions muscu-
lars i els seus signes les scnsacions tactils; un mapa que nosaltres mateixos
hem construIt i construim avui encara, a forca de tempteigs, de troballes
i de deccpcions (32). Aleshores, pensa Turro, si aribem a localitzar les coses
a partir de ]'experiencia muscular i tactil, Viper que acceptar la teoria
kantiana de l'espai a priori originari? L'espai esdeve de cop i volta una
dada objectiva, comprovada en nosaltres mateixos per 1'emplagament de
les parts del cos. Les coses son, doncs, en el hoc en que percebem i no hi
son «perque aixi ho percebem, sino que ho percebem aixi, perque ho
descobrim per l'experiencia». <>El valor objcctiu que atribuim a 1'espai
sensible es despren del valor objectiu que ens dona el coneixerent distri-
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butiu de les parts del nostre cos: no es pot dubtar de Fun sense dubtar de
l'altre» (34).

La peca clan d'una teoria del coneixement es sempre el concepte de

veritat. Coin entcn Turro la veritat? Portat de la seva empenta anti-subjec-

tivista, Turro malda per restablir en el sews furs l'objectivitat de la veritat.

La preponderancia donada at subjece sobre l'objecte, escriu, ha fet ncixer

la creen4a que Ics coses sun com horn Ics concep i, per aquesta rao,

cadascu les pensa com vol, coin si Ies fonts de ]a veritat sortissin dc

l'home que pensa i no de 1'home que pensa be, coin cregueren els grecs

clue tot ho atiangaren en l'objectivitat dc Ics coses. « El sent it rigid de la

paraula veritat s'atluixa. Ja no s'estima com a ver alto que is patrimoni

coma de tots els qui ho concixen... El seu ii-16s bell atribut, Ia universa-

litat, desaparcix; la valua del mot resta relativa, coin a cosa variable, ja

que aci Cs cert i alla no, avui ho Cs i dcma canvia i deixa d'csser tal corn

era ahir. L'antic concepte de lade goalie rci s'arracona coin una falornia:

sots cs conservat pets homes clue estudien Ies ciencies naturals que conti-

nuaren creient, fidels a l'esperit grec, que les coses son coin son i no corn

es conceben» (35).

Turro forma part, no cal dir-ho, d'aquest grups valeros d'homes de
ciencia que mantigueren, imperterrits, la vella frontera de l'objectivitat.
Es en va que s'invoqui per a la recerca de la veritat -escriura coin a

clocnda dc la scva Filosofia critics- la conformitat amb les Ileis d'una
ment llunyana, perduda en la tcnebra metafisica: la veritat sera sempre
coil frontable amb a116 de que n'cs; sofa uns o altres aspectes ella sera
sempre I'adequatio ree> (36).

(-Val a dir que TL-r6 accepta el concepte de veritat de la metafisica

classica? No ho penso pas aixf. TL-r6 Iluita pels furs de I'objectivitat,

peso cl scu concepte d'objectivitat es cientffic, no metafisic. «Coneixer,

per a ell, cs establir una relacio entre un efecte organic, sensorial o trOfIc, i

alto que Cl determina» (37). La problematica metafisica entorn dun possi-

ble coneixement substantiu de la realitat Testa exclosa, clones, de la recerca

turroniana. El coneixement Cs rclatiu al fenomen, a les coses tal corn Cris

son donades a travcs de la representacio sensitive (38). Turro ha cereal

del canto de l'objecte alto que Kant havia cercat del canto del subjecte: la

legalitat universal i necessaria de l'expcricncia; pero Cl resultat cs molt

similar. Entre nosaltres i el mdn exterior nomcs ens Cs permes d'establir

relacions fenomeniques. El nostre autor no sembla haver-se adonat que

Cl sus do la problematica critica, despres de Kant, no cs l'existencia del

mon exterior, sino la possibilitat dun coneixement suprafenomenic, i per

tans autenticament metafisic, de la realitat. Altrament no es trobaria en la

situacio incomoda i paradoxal d'haver lluitat aferrissadament contra on

adversari, que, en definitiva, era potser una part dell matcix.

Aqucst parentiu profund entre Turro i Kant tc tambe el scu reflex
cn I'esfera huiiiana i religiosa. Dc fet, cl fenomenisme turronia deixa oberta
una esclctxa espiritualista. Horn retroba en Turro les tipiqucs oposicions
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kantiancs entre « fenomen» i onoiimcn», dcterminisme cientific i csponta-

neitat de l'espcrit, cicncia i fe. La vida s'encarrega de posar el problema.

No es possible, pensa Turro, de tracar una linia exacta entre el que «es toca

i es vcu i alto que hi ha de rues pregon, pero que, tamnateix, ni es toca

ni es vcu» (39). La problematica metafisica cs profundament humana. Tan

dogmatics son cis qui la declarer insoluble coin els qui volen imposar als

altres llur solucio personal. «Pensein i sentim i practicament el fet de

pensar i sentir esta vinculat de manera evident a la reaccio neurofisiolo-

gica; pero la reaccio neturofisiologica no cngendra cl fet do pensar i do

sentir; aquelles reaccions i aquells lets son efectes d'una realitat subja-

cent, la comprensio do la qual se'ns escapa, ja que es per a nosaltres

ii-representable, 1'existcncia de la qual, pero, cs tan indubtable quc sense ella

no seria possible ni la lisiologia ni ]a psicologia» (40). El problema metafisic

es fa encara mes intim i colpidor a causa de I'expericncia de la mort. Si no

ens morissim,cls homes, distrets amb cis afers de la villa, trobarfcm en

ella Cl scu propi objectiu. La mort, pero, traca davant nostre un intcrrogant

formidable. On anem? Quin Os cl nostre desti? ^Que se'n fa, de la nostra

personalitat? -No ho sabem, malerat que ens interessa saber-ho. Per nibs

voiles que hi donem, sempre ens trobem dintre del matrix cercle... I aixo

ens explica perquc l'home s'acull a la fe corn a una ancora de salvacio

i en floc d'explicar, creu. Ben mirat, cal convenir que Ia fe ingenua, la fe

atltanasia do quc ens parla Unamuno, la fe del carboner, de que ens parla

cl poble, es mes savia del que scmbla. Els qui s'afanyen a explicar tot aixo,

no ens ban donat fins ara res do millor» (41).

Quin judici ens mcreix la recerca de Turro? La resposta a aquesta

pregunta depcn, corn cs natural, dc la perspectiva filosofica en quc horn

se situi. La teoria turroniana del coneixement pot csser judicada corn una

historia psicologica. A aquest nivell psicologic de genesi, cal reconeixcr,

desapassionadament, que Turro va obrir la filosofia a horitzons novclls i li

aporta una serie de dades i d'observacions molt valuoses per a un plan-

tejament rcalista del problema de la coneixen4a. Si la filosofia usual, adhuc

al nostre pals, no n'ha let despres gaire cas, cal posar-ho al seu comptc

i no al de Turro. Ell en to prow d'haver estat un pioner, perquc el scu nom

figuri amb honor en la docta corporacio dell filosofs. La teoria del coneixe-

ment de Turro pot csser tambc intcrpretada corn un assaig original do

jttsli/icacid /ilosulica del rcalisme. Si horn l'esguarda des d'aquesta pers-

pectiva, el judici as ja difcrent. Podriem comparar-la, aleshores, a la

Sint/ouia ittctectbutla do Schubert: un comen4ament genial, cligne d'esser

escoltat per ell mateix, peru li manca I'acabament. L'arrel dc ]a giiestio

cal cercar-la en el fet clue Turro es va moure, insensiblement, del scu plan-

tejament inicial. Ell es va engrescar amb la seva troballa, pretengue de

portar-la a tin altre nivell no ja merament psicologic, sing filosofic- i

aleshores promet el quc no pot donar. Es tin contrasentit de voler resoldre,

sense fcr metafisica, un problema metafisic. Turro no en vol saber res, de

la metafisica; pet-6, de fet, no para d'invocar-la. Ell afirina, p. e., quc la
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fam s'acusa a la consciencia com la manca de quelcom . D'on surt, pero,
cl conceptc quelcom? La idea de realitat - i aixo mateix vial do ]a idea de
causa , substancia , relacio, etc.- o brolla , com deia Kant , de l'activitat
a priori de I'esperit , o procedeix , com pensava Aristotil , d'un proccs intel-
lectual d 'abstraccio ; pero, en qualsevol cas, no la trobarem mai en els
semiraciocinis instintius que acompaven tin fenomen biologic. I si hi es,
corn de fet esdevc , Cs quo hi ha entrat per una altra via. aCert, ]'home que
pensa no ha d'csser separat do ]' home que menja: nogcnsmcnvs ]'home
que menja no explicara mai I'home que pensa mctafisicarnent» (32).

Una prova de la fecunditat del pensament de Turro cs la scva capacitat
d'il•luminar lcs mcs diverses esfcres do la realitat . La mort cl sorprengu6
mentre donava els darrers retocs a uns bells Dicilegs sobre coses d'art i de
cieilcia. Turro contraposa cl capteniment de 1'artista , encaminat viers el
concret i ] ' individual i exempt de sentit critic , amb el del savi que cerca de
representar - se el mon per formules universals i de no pensar res que no
correspongui a la realitat objectiva. Ambdues maneres de pensar son iuyual-
ment humanes . El goig del capteniment de 1'artista radica, pero, on el plaer
desinteressat , on aquella nota paradoxal de finalitat sense fi , do concor-
danca pregona entre la bellesa quo el crea i cl joe lliure de les propies
facultats, que Kant assignava al judici estetic (43). Turro esmerca tambe
la seva atencio a la moderna teoria del lleuguat,e . Ell pcnsava quo el
llcnguatge Os de bell antuvi onornatopeic. L'home del hose , en comencar
a parlar, imita cis sons de la natura , talmcnt com el nin imita avui cis
sons dcls qui l ' amoixen. La paraula , doncs, no cs postissa , ni tc res de
convcncional : ella neix oheint la necessitat que tenon els homes -altra-
ment ja no sericn homes, sinb una bestia flies afegida al cim de I'escala
zoologica- d'expressar i significar , pel so que s'apren per imitacio del
medi on que cs viii, la realitat que els envolta.

I com que els homes viuen en medis divcrsos o, expressat turroniana-
ment , com que les realitats que sadollen llur lam son diverses, tambe ho
son els llenguatees que les expressen. Les paraules d'un pals pobre son
representati1es dun esfor4 i d' una voluntariositat desconegudes en cis
paisos Tics. Per aixo Ia llengua expresa millor que res ]'anima d'un pobic.
El poble fa la llengua i la lleneua fa el poble. No hi ha pobles naturalment
III inches, com deia amb justesa Unamuno. Aci rau Farrel positiva dels
nacionalismes (44).

Hcus aquf con la teoria del llenguatgc ens ha portal , tot espontania-
ment, viers eI problema de les izacionalitats. Turro 1 ' aborda com es j a habi-
tual on ell, des de les sever arrels biologiqucs . Les fonts d'on surt el senti-
ment col•lectiu do la propia existencia d'un poble adaptat a un terror son
les mateixes quo empenyen a ]a conjuncio dels sexes o a menjar i beure.
Per a 1 'acornpliment d'aquestes funcions elementals de la vida organica
cal adaptar-se a ]'ambient on es viii i aixo crea una mancra de pensar i de
voler quo a la Ilarga diferenciara aquct grup huma dell altres. A1l6 que
fa un poble no son els milions d'homes que 1'integren on on moment donat,
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sins la Ilavor d'on vc, car la flavor es una sintesi o un resunl ontogenesic

de tots ens avantpassats. 1 s un desvari dc creure que la vida comenca

amb nosaltres. Nosaltres vivinl la villa dels nostres avis, perque la vida es

indiscontinua , corn un riu que porta sempre noves aigies . <<Per aixo un

poble corn a poblc Cs la sclcccid d'una nlatcixa manera de viure que es va

agombolant, sense trencar-se alai en el transcurs dcls segles. Si to un cert

aire en carninar, no cre«ueu quc sigui per pura imitacio, es perque els

scus ossos i CIS seas I116SCUIs s'han contornnat, dins el pla general de I'espe-

cie, d'una ccrta manera diferent dc corn s'han confonnat els altres; si parla

corn parla, no es sons per attar de la naixenca: cs perque la seva boca i la

seva gorja s'han conliggurat do nlanera particularment adaptada a I'emissio

do la vcu amb la seva mudalitat propia» (45). Es una heretgia cientifica dc

creure quc la concrecid dun poble cs arbitraria. Tant en a116 moral coin

en alto lisic, cn Ics qualitats corn en ens defcctcs, un poble es sempre cl pro-

ducte d'una scieccid quc perpetua ens scus caracters diferencials. Aquest

let biologic, elemental, cs anterior a totes les teories. Per aixo, aaquells que

s'entestin a lcgislar contra dell, legislen contra uatura» (46).

La filosofia a Catalunva, malgrat la diversitat d'escoles i tendencies,

ha tingUt Senlpre Un <<estii <, Un <caracter>> i una <<enlpremta>> peculiars.

No hi ha, evidentnlent, una filosofia catalana, pero hi ha, potser, una

manera catalana d'entendre is filosofia, o corn din Eduard Nicol, una «ma-

nera de vcure>>, quc podricnl caracteritzar per la diffcil recerca d'una

convivcncia pacitica cntre tradicio i rlodernitat, enyoran4a del passat i

aptitud per al Iutur, obertura ass currents curopeus i arrelament casola

a la propia terra, una bona dosi de sent' realista i conciliador, i ilampecs

d'entusiasme i de rauxa. El pensament de Turrd es una Bella mostra

d'aquesta manera d'cntendre la filosofia. Els pobles que s'honoren, honoree

tarlbc liars grans homes. Eduard Nicol recordava fa ant's, corprenedora-

rnent, corn era de via at sea temps, ja a l'escola primaria, cl mestratge de

Turrd (47). Despres el scu none ha estat injustament oblidat de molts.

Tans de ho que Cl record enlociona1 que avui li retern, en el cinquantc

aniversari do la seya mort, csdcvingui I'inici d'un contacts ales aprolundit

amb la seva ohra. Ranson Turrd s'ho tc ben merescut.

(1) J. G. Ficirir, Vcruch einer neuert Darstellung der Wissenschafislelnre, Hamburg,
1975, p. 17.

(2) Vegeu J. Ti soa IS, Assaigs de critica filosbfica, cap. tercer: Rarnorr Tturrd,
Barcelona , 1928, p. 78.

(3) Vegeu L. CERvI.RI, La rostra gent: Ramon Turra, Barcelona, 1926, p. 9.
( 4) Cf. Assaigs de critica filosbfica, p. 79.
(5) Vegeu A. ARGSTI ;I1, La «/ilosofia critica» de Ramdn Turrd, -Rev. de Filos.>>,

9 (1950), P. 57.
(6) Vegeu J. Rir.av, Idealisrne i positivisme cii In medicina catalana del segle XIX,

Barcelona, 1973, pugs. 62 ss.
(7) Vegeu p. c. allu que Turro escrivia en el moment culminant de la seva pole-

mica amb Lctamendi : , Dc nuevo recordarc la maxima de Newton: No da pruebas de
ser hombre de ciencia gnien busca las causal primeras... Las causas primeras! Puede
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Clue si, clue mas al fordo del fenomcno, haya algo que no es va fenomcno y que, sin
embargo, es algo; no lo afirmo, tampoco lo niego: (Yo que sd? Lo que no ignoro
es que to que verdaderamente es indiscutible es el fenomcno, y que ]a explication del
mismo estriba en la determination de sus condiciones». Cf. ,Revista de Higiene y Sani-
dad pecuaria» (1926), p. 666. El volum reprodueix, en homenatge postum, cls articles
de Turro sobre La formula de la i'ida del Dr. Letamendi, publicats a -El Siglo Medico,
cis anvs 1882-83. Turro, Bones, s'acontenta amb I'estudi del ienomcn, pero no reducix
abusixament la rcalitat al fenomen, ni dcclara en rot-16 coin a impossible el concixe-
ment del scu nueli substantial no lcnomenic. Cf. p. e. La base trofica de la intcligencia,
Madrid, 1918, p. 134 ss.: "La realictact que concebimos bajo una forma representative ha
sido dcclarada abusivainente incognoscible cn nombre de la ciencia positiva. Yo no s6
C61110 pucde deelararse incognoscible aqucllo cuya existencia conocemos con tal clari-
clad, aquello que en igualdad dc condiciones nos produce constantemente unos mismos
efectos sensoriales, aquello que constitove el fundamento do la ciencia experimental:
dijerase Clue cs ii-representable por medio do clementos sensoriales, v se hablarfa con
nibs propiedad; pero declararlo incognoscible con este motivo, nos parece una tenu-
ridad. El ser, la substantividad, la realidad, comp querais llamarlo, do cerca v de lejos
nos envuelve comp un mar sin orillas; ]as manifcstaciones fenomdnicas le estan vincu-
ladas comp efectos de su eficiencia creatriz... Al crigirnos en profetas de to que suee-
dcra, creando la ciencia experimental, nos inspiramos en cl conocimiento profundamente
metalisico de esta Cosa. Ni la verdad experimental existiria, si no abrigascnios la certi-
ducnbre profunda de que to observable es la obra de algo mas recondito que palpita
en la sombra como to irreductible a la expericncia. Dc ahf que el problema metaffsico
Sc presuponga al mismo problema do la ciencia experimental.

(8) RHSP, p. 668.
(9) RHSP, p. 652.

(10) Cf. L. G^.avEtt:^, Rarnorr Turro, p. 54.
(11) J. ORTECn Y G:vSSET, Kant (1724-1924). Reflexiorrcs de un cenlenario, ,Obi-as com-

pletas", Madrid, 1953 ss., vol. IV, p. 25.

(12) Vcgcu sabre aixo J. ORTEGA, 1. C.

(13) Filosofia critica, Barcelona, 1918, p. 26.

(14) Ibid., pbgs. 26 i 30.

(15) Inlroducci<i a l'"Anuari do la Societat Catalana etc Filosofia", 1 (1923), p. 14.

(16) H. BERCSOy, L'intuilion plrilosoplrigoe, ,Atti Congr. Bologna,), 1911.

(17) C'rileriologia de Janine Balnres, "Arxius do l'Institut de Cicncics», 1/1 (1911),
p. 64.

(18) Filosofia crilica, p. 200.

(19) El concepte turronia d'"experiencia<< coincidcix, praaeticament, amb el dc la

ciencia positiva. Pei que fa a la seva relaci6 amb el concepte kantia, Turro enten, coin
Kant, per expericncia la legal)tat universal i necessaria dell Ienomens naturals, pert)
no cs prcgunta coin ell per les sexes condicions a priori do possibilitat, Sind que s'atc,
simplcment, al let que alto que en diem "expericncia» ens es donat immcdiatanicnt pcr

la intcrvcncio dell sentits. Cf. p. e. La discipline mental, versio do L. Cervera, Barcelona,
1933, p. 46: -Per a Kant, I'expcricncia no Os on concixement immediat, sing "matcria
reductible a concixement"; i considerant-ho aixi, ens dill "Clue cap concixemcnt no
proccdcix de t'expericncia, per be que tots comencen amb ella . Per a] fisic, el quimic

Cl naturalista, el fisioleg o el niechnic, I'experiencia Cs cl concixement immediat d'un
let. No tc res a veure amb cl teina debatut de saber si aquest concixement Cs adquirit
corn explica Kant o d'una altra mancra. El que es tracta de fcr Constar aci ds quc, rota
la suggcstio dcls sentits, son fornwlats a la ment eoncixcments fixes, inamovibles,
invariables, als quals I'home do ciencia dona una valoracio: la do lcs cxpcricncics».

(20) Filosofia crilica, p. 109.
(21) Ibid., p. 106.
(22) Ibid., p. 240.
(23) Criteriologia do Balmur's, p. 62.

(24) Cf. La disciplina mental, p. 62: "Si us inspircu en cl senv, no us preguntarcu
mai per que les costs i els homes son; sempre us preguntarcu corn son, i per tal de
saber-ho us caldra observar-los, examinar-los detingudaincnt». Aquesta substitucio
turroniana del <aperque» pel <'con>» comporta, como a consequencia logica, clues exclu-
sions cfecisives: la nceerca do Ics anomenades "causes priineres" i tambd la de ]es
"causes finals,) restcn fora del camp do la seva inetodologia cicntifica. Vcgcu p. e. El
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mdtode objectiu, Monoerafics mediqurs", 12 (1927), p. 37. ,Es la nostra ignorancia

actual alto que ens fa creure que In scnsacio sorgeix per la magia d'una virlut causal;

cs perquc no tenim concixcment de les seves causes segones, que pretenem do for

intervenir of concixement de la seva causa primera». Ibid., p. 44: ,Tot to una fi quan

ignorem com tot es determinat per la seva causa. Es la ignoraneia d'aquesta causa

original qui ens porta a imaginar una tenddiicia o una causa final vers una conver-

gcncia telcologica purament illusoria. Verges esterils! Bacon de Verulan anomenava

aixi les causes finals. Ho son perquc son l'obra d'un artifici logic; per cites ens expli-

quem subjectivamcnt alto quc nosaltres no arribem a explicar objectivament». Des

d'aquesta actitud estiictamcnt cientifica i positiva, lurid climina de soca-rel del sen

camp d'investigacio In problcmatica metafisica. Tot alto quo no sigui exigit rigorosa-

ment pets lets, ho considera metafisic. Aixi tan metafisica li sembla la ,tesi pertorba-

dora del materialisme», coin la de I'espiritualisme. Ambdues coincideixen a projectar

sobre la giicstio de l'anima i del cos una ombra espessa. ,Si solament of situem fora

del con d'ombra, of problema es presentara amb mes claredat que no court poden
imaginar-se'l of gran nombre dels qui viuen sota la preocupacio de la materia o de
1'esperit» (ibid., p. 28). La metodologia esbossada per Turro a El nidlode objectiu respon
inequivocament al model de la ciencia positiva o, mes exactament, at model d'aquella
ciencia que constitui of fort do les seves recerqucs, la psicologia biologica. Aixo corn-
porta avantatges i inconvenients. Avantatges, per tal com of mdtode positiu de Turro
obre un camp d'cxpcrimentacio on poden trobar-se filosofs i homes de ciencia. Incon-
venients, per tal coin of son positivisme cientilic, portat at terreny de la flosofia, pot
convertir-se facilment on filosofic. Va superar Turro aquest perill? Cal reconeixer fran-
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