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Entre el conjunt d'elements que intcgrcn cl sistema que Va construir
Ramon Turro per intentar de comprcndre i penetrar dips I'essencia intima
dels mecanismes biologics quc condicionen cl coneixement, es sons dubtc
el mss original el conccpte de sensibilitat trofica, quc constitucix la pedra
fonamental de les sexes especulacions.

Mitjancant aquest concepte -quc ha estat qualiticat pejorativament
de metafora cientffica, la qual cosa suposa un error basic de comprensio del
pensament de Turro- explica 1'exquisida i perfecta rcgulacio que existeix
normalment entre Ies necessitats organiques de caracter nutritiu i la
incorporacio d'elements del medi extern en forma d'aliments que es realitza
en tota l'escala animal. Tota la seric de processos psiquics que es van
encadenant successivament per elaborar el contacte de l'individu amb el
medi en que viu a traves del coneixement i la conscienciacio dcls estimuls
externs, tindria corn a base 1'existencia d'aqucsta sensibilitat trofica corn a
quelcom primari inherent a tota cel•lula viva i quc li pcrmet de discriminar
entre a116 que es util en un moment donat a les necessitats quimico-ener-
getiques i a116 que no compleix les condicions indispensables per a esser-ho.
La sensibilitat trofica no solament es previa a tota altra sensibilitat, sing

que condiciona la recta de possibilitats de posar en relacio el binomi
organisms-mon. Els estimuls sensorials, Iluminosos, auditius, olfactius,
estarien al servci d'aquesta altra activitat biologica mss primaria que cs
la sensibilitat trofica, en funcio de la qual unicament entrarien en joc les
restants. Aquesta sensibilitat, a mss de fer possibles les altres, tindria un
poder de rcgulacio d'una precisio extraordinaria dins les necessitats inter-
nes i ics possibilitats externes. Les capacitats d'estimulacio sensorial entra-

rien en joc quan llur funcio fos beneficiosa per al metabolisme cellular.

Les quali.tats sensorials dels objectes externs no serien eaptades ni perce-
budes quan no hi hagues necessitat dells per part de 1'esser viu. Es a
dir, que el poder discriminatiu de ]a sensibilitat trofica no queda limitat

unicamente a la seleccio dels aliments sing que arriba fins a la regulacio

de les quantitats necessaries per a la subsistencia.
En la concepcio de Turro, aquest element basic vital, d'origen i natura

quimics, prefigura i condiciona l'aparicio d'un fet biologic mss elaborat,
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que es la lam. En icalitat, la lam com el lenomen vital propi dels animals

complexos, no es sine 1'expressi6 en un pla psiquic d'una manta sentida

en la intimitat cellular per uns mecanismes de caracter exclusivament

bioquimic que ell anomena sensibilitat trofica. I en correlacio amb ella,
regula tambe d'una mancra exquisida les necessitats organiques quant a la
qualitat i la quantitat dels aliments necessaris per a la subsistencia de
('individu. 0 sigui, que la fain marcara no solament les necessitats d'inges-

tio alimentaria sins que determinara un estil vital, una peculiaritat de
desenvolupament en el mcdi ambiental que, comencant per les apetencies

metaboliques, ordcnara Ics reactions de tot ordre, des de les sensorials
fins a les motores i les volitives.

Turd, en aquest aspecte, precedeix les idees de von Uexki.ill i coincideix
en un tot amb la concepcid de I'investigador alemany de l'existencia de
diferents medis per a diferents especies animals i encara per a cada
individu, la coexistencia de diverses qualitats del perimdn que 1'envolta.
El mdn circumdant (el conjunt dels elements del medi en el qual viu ]'ani-
mal) es diferencia del mdn perceptible (el que es a 1'abast dels sous sentits)
i del mdn dell efectes (el que es condicionat pel conjunt de reactions
alimentaries i motores experimentades en el seu desenvolupament). El mdn
dels efectes de von Uexktill es determinat per les apetencies i les necessi-
tats cellulars de ]'animal que son dirigides per la sensibilitat trofica de
Turrd, la qual determina el mon perceptible mintjancant els mecanismes
que Turro analitza i descriu.

La conscienciacid ulterior per part de ]'individu del mdn circumdant
i del dell efectes, condiciona ]a seva peculiar manera de viure, de produir-
se. I aixi s'engendra una integracid entre individu i ambient que s'influcn-
cien m6tuament i constitueixen un tot separable nomes per abstraccio.

Les caracteristiques de ('individu seran condicionades per ]a seva
manera personal de sentir la fain, ja que aquesta suposa una constant
eleccio i per tant acceptacio o rebuig dels multiples estimuls que d'una
manera centripeta incideixen en el seu organisme.

Aqucsta finalitat nutritiva dels estimuls sensorials tambe fou recone-
guda per Pavlov, en les sever experiencies sobre la qualitat i ]a quantitat
de saliva segregada d'una manera reflexa davant cada aliment diferent.
Els aliments, en el scu ingres a la cavitat bucal, troben d'una manera
aparentment sorprenent no solament ]a quantitat adequada de saliva per a
la ingestid, sing la classc que cal segons la seva natura quimica. Aquest
fet comprovable experimentalment i que es produeix normalmcnt d'una
manera reflexa, no pot tenir altrc origen sing la captacio de Ies qualitats
sensorials, gust, olor, consistencia, etc. de cada aliment i actuacio en conse-
giiencia dels organs motors glandulars. Es a dir, que la sensibilitat i la
sensorialitat animal estarien al servei d'aquest altre fenomen biologic molt
mes primari que es la sensibilitat trofica, irreductible ja a cap altre.

El transcorrer vital exigeix, per arribar a un cquilibri estable, que ]a
incorporacio de nous elements a ]a individualitat en forma de substancies
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nutritives es laci segons les exigencies do cada situacio i de cada moment

de 1'evoluci6 biologica. La sensibilitat trofica ha de determinar continua-

ment la quantitat i la qualitat dels aliments necessaris. I aixi efectivament

passa en l'individu normal. La sensibiltat trofica to un sentit teleologic

ordenador i possibilitador de la supcrvivcncia. Sempre condiciona el bon

contacte medi-individu i fa possible la seva integracio.

Pero si imaginem una pcrtorbacio d'aquesta capacitat reguladora amb

la perdua subsegiient de la seva accio optima, podrem analitzar que pot

succeir. Aquest fidel regulador de les necessitats nutritives que amb Turro

anomenern sensibilitat trofica, pot alterar-se per execs o per defecte.

Si es perd la regulacio per execs i la sensibilitat trofica actua augmen-

taut les apetcncies ingestives per damunt Cie les necessitats reals organi-

ques, per un COMM tindrem l'excessiu ingres d'aliments en el si de l'indi-

vidu, que condicionaran les formes pletoriques i la tendcncia a la desviacio

del normotipus en el sentit d'augment de pes i d'una morfologia correspo-

nent, i per un altre tin augment de totes lcs activitats que hem vist depen-

dents de la sensibilitat trofica: augment de capacitat irritativa i perceptiva,

augment do respostes motores; en una paraula, augment de vitalitat en

tots els ordres. Pero aquestes dues series de fenomens no son dependents

l'una de 1'altra, en rclacio de causa a efecte, sing que es donen simultania-

ment com a expressio de plans diferents d'un matrix fet biologic. I contra-

riament, si la desviacio de ]a sensibilitat trofica es cap a la disminucio de

la ingestio alimentaria per sota de les necessitats reals, engendrara les

formes minusvalents amb aflaquiment i una disminucio global dels feno-

mens vitals que posen en rclacio el mon exterior i el subjecte.

Aquestes desviacions de I'instint de la fam poden donar-se corn a

manifestacions de la variabilitat biologica individual i no passar de repcr-

cutir en un pla unicament constitucional. Totes les tipologies son cons-

truIdes a partir dels dos poll que Kretschiner ha anomenat picnic i astcnic,

als quals caracterologicament correspon els extravertits i cis introvertits.

Podem explicar-nos la interdependencia entre el picnic i l'extraversio

pel condicionament que la sensibilitat i la motilitat presenten envers la sen-

sibilitat trofica. Augment d'ingestio suposa augment de contacte amb el

mon exterior, versio cap a fora de totes les possibilitats vitals, exaltacio

de totes les funcions biologiques, intensificacio de la relacio jo-mon, una

pietora d'esdeveniments externs, una relacio mes facil amb 1'ambient, en

una paraula 1'extraversi6.

Per contra, ]'astcnic no solament es tanca al contacte amb ci mon que

representa la ingestio alimentaria, en disminuir la seva sensibilitat trofica,

sing que simultaniament es tanca al mon psiquic, tot minvant el scu

contacte amb 1'exterior, afavorint on tipus de vida interior, sense reper-

cussio en el mcdi i sense ressonancia davant ]es sexes variants. La disminu-

cio de les possibilitats de comunicacio creen un tipus de vida, la intro-

versio, amb una diferencia accentuada envers tot a116 que suposa canvis

externs i vida de relacio. 0 sigui que el binomi jo-mon es desvia cap al
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primer terme, el jo, a diferencia del tipus anterior quc es desviava cap

al segon, el mon.

Deixant ja el terreny d'allo quc as constitucional, per penetrar dins la

patologia emocional, tambe aci podem observar la possibilitat d'una bipo-

laritat reaccional. Davant un conflicte que pertorbi la trajectoria vital, hi ha

dues formes de reaccio de l'instint de la fam. La desviacio cap a un aug-

ment o cap a una disminucio. En ambdues hi ha una pertorbacio de la seva

frnalitat teleologica, ja que es perd llur sentit biologic mes pur que es la re-

gulacio ingestiva que permet la subsistcncia de 1'individu. L'obesitat apa-

reixera quan la resposta sigui cap al signe positiu, as a dir, d'exaltacio d'una

vitalitat amenacada que adoptant una postura astenica, de Iluita, vol

assegurar la seva posicio vital i procura de compensar d'una manera vica-

riant una situacio de defalliment no tan sols amb un augment de la fam

sino amb una potenciacio de tota la seva actitud extraversiva. Pero, a mes,

hi ha una altra possibilitat de reaccio, que es per disminucio de I'instint de

la fam, amb l'aprimament consegiicnt, la pcrdua dels llacos d'unio amb el

mon extern, dels interessos vitals, l'aparicio d'una actitud d'abandonament,

de passivitat davant les circumstancies conflictuals que creep tot un tipus

de resposta vital.
Alto que resulta interessant en cada cas es de determinar quin tipus

de reaccio s'experimentara davant un problema emocional o un conflicte

vital. Es evident que ja ve condicionat per factors constitucionals i que

en principi existeixen unes certes possibilitats reaccionals prefigurades

independents de la natura del conflicte. Pero tambe es cert que ]a incidencia

de determinades circumstancies i ]a suma de factors biografres i ambientals

poden en un moment donat produir rcaccions concretes sempre en relacio

amb l'actitud personal que en Oltim terme es la que condiciona qualsevol

fcnomen biologic.
Per a cloure, podem afirmar que tota desviacio d'allo que podem

anomenar sensibilitat trofica o de la seva expressio mes elaborada, 1'instint

de la fam, suposa un canvi vital, i tant si es realitza en el pla biologic com

en el patologic, sempre anira acompanyat d'una alteracio conjunta, i no en

relacio de causa a efecte, de les caracteristiques morfologiques i de les

psfquiques quc constituira una expressio en dos plans diferents d'un unic
trastorn.
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