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Sr. Ramon Valls: En rclaciu amb la
intcrvenciu tan hen travada i intelligent
del I)r. Turro, voldria cridar I'atcncio
sobre la continuaciu de la filosofia d,
Kant per part del current que concixem
com «idcalisme alcmanv ,,. Pei quc fa a
F lcgel en concret , crec quc la seva filo-
sofia es especialment deutora de la tile-
sofia moral de Kant i de la conccpciu
fichtiana del lo com activitat Iliurc. I,'c
l'objectivisme de Schelling ho es tamb',
Pero menus. I)oncs be, la concepcio
hegeliana tans pcl que fa a la intersub-
jectivitat tal corn s'cxposa a la Feno-
menologia de 1'lapcrit coin pcl quc fa a
la relacio circular entrc les tres esferes
de la privacitat , do la socictat civil i do
I'Istat cone es descr- iucn en I 'L'' nciclopc-
dia, es mou semprc dins de 1'esqucrna
d'intcraccio nnitua o causalitat rccipro-
ca, molt present ja a Kant I a hichtc i
quc a I Icgcl culmina com a cxplicacid
do Ics estructures socials.

Si ara fern atenc16 , en segon Iloc, a

aIii quc s'ha dit a la ponencia, a saber,

quc Kant en la Critica do la rao pura ja

havia previst quc cl descnvolupamcnt

sistematic de la seva filosotia l'havia de

dur a una ccrta mctafisica de la natira

per una Banda i a una mctafisica eels

costunis per I'altra, s'enten molt be

com I iegel arriba a la seva filosofia so-

cial continuant cl cami empres per

Kant . En efecte , en la previsiei matirera

d'una rllctafisica dels costums tal com

s'anuncia a la primcra Crttica, no es fa

esnicnt quc hagi d ' inclourc una tcoria

del Bret. Sembla mc, aviat quc la

Mctafisica alli prevista haura de cor,sis-

tir solament en una doctrina de la virtut

en cl sentit mes classic de la paraula, cs
a dir, com a habit individual de fer el
be. Perin quan de fet s'escriu la Meta-

/ sica dcls costums, el dret, i amb ell la
dimcnsio social i politica de la morali-
tat, hi ocupa tota la primcra meitat del
Ilibre i crec, fins i tot, quc n'cs la part
rues interessant, per damunt do la doc-
trina Cie Ia virtut, la qual no apareix fins
al final. Aquesta incorporacio de la
doctrina del Bret cs seguramcnt cl fruit
de la commociti politica causada per la
revoluciu Irancesa i per la lectura d'al-
guns tractats contcmporanis de dret na-
tural, Locke inclus. I es precisament
amb la doctrina sobre el dret com Kant
mostra anticipadament cl cami de supe-
racio del formalisms moral que tants li
atribuiren i que Hegel una mica injus-
t:unent repeti. Se li digue quc a I'hora
de donar contingut als actes morals i de
prendre Ics decisions, la moral kantiana
no ofcria cap procedimcnt per establir
quc s'havia de fer en concret. Se Ii fcia
el retret de ser una moral tan pura que
es quedava a Ics regions hipcrhorics do
la consciencia, Ilunv de Ies rclacions ex-
tcrncs, corporals i juridiques amb cls
altres. Perm la doctrina del Bret, partint
de la llibcrtat com a "unic dret innat" i
de I'ohligaciu d'ingressar cn l'ordre ci-
vil per tal de fcr efectiu el respecte de-
gut a I'igual dret de tots a la llibcrtat,
iniciava de fet el cami que I Iegel apro-
fita despres i que conduia la consciencia
des de la moralitat individual i interna a
I'eticitat externa i col lectiva.

hinalntcnt, en terser Iloc, una obscr-
vacio sobre la deducc16 de Ics catego-
ries. A Kant aquesta cleducc1 es doble.

EI text anterior del Dr. Salvi'I'urrti va ser presentat als segons Col•loquis de Vic dedicats
a la Ilei. Seguidament publiquem una seleccio del col-loqui quc s'enecta. La totalitat dcls tcx-
tos a: I. Roviro,.1. Monserrtt (ed.), Col-luquis de S'ic (ll): La Ilei, Barcelona, Barcelonesa
d'Edicions, 1998.
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'C lI I l;n.t Ii,ul,l,l. p.lr tint del /11
cugtlo, .lssaja la deducci6 dc Ics catcgo-
ries pures do I'enteniment i, per I'altra
Banda, des del jo soc lliure intenta la de-
ducci6 de les categories de la ra6 prac-
tica. Hi ha pero un abismc entre el co-
neixement tcoric del m6n sensible 1 el
comportament practic moral. Si ens
preguntern pero per quc Kant abans de
la deducci6 transcendental de Ies cate-
gorics do l'enteniment creu neeessari
fer el cataleg de les tals categories, ano-
menant-lo «deducci6 metafisica», co-
men4arcm a vcurc quc mentre les dues
deduccions no siguin una soli (corn ho
scran en la Logica de Hegel!), tota la
representac16 de I'ordre moral 1 politic
no deixara de ser una mena d'als ob, un
«com si fos objcctiu>, una ficci6 en fi.
No puc deixar d'actuar com «si hi ha-
gues» altres subjectcs, pet-6 no es apo-
dictic que n'hi hagi. El solipisme penja
sempre, com espasa de Damocles, so-
bre l'idealisme kantia. Hegel no hi cau
perquc la seva deducci6 de les catego-
ries mostra el valor plenamcnt objectiu
de la causalitat recfproca o interaccio
mutua dels subjectcs Iliures, corn he dit
al comen4ament d'aquesta intervenci6,
1 aixo ho fa Hegel seguint Fichte en
tant el jo Iliure es ja principi de la dc-
duccio de les categories del coneixe-
ment del m6n.

Sr. Salvi Turro: Respects al primer
punt he de dir quc tambe per a mi la via
conductora 1 en gran part directriu seria
Kant via Fichte, mes que Schelling, a
no ser quc no consideressim altres as-
pectes de l'idcallsmc alemany on ales-
hores Schelling sf quc intervindria per
una altra via...

Sr. Ramon Valls: No hi interve en la
necessitat dc la deducci6.

Sr. Saki Turro:... no per la juridico-
moral ni per la necessitat d'una deduc-
ci6. Amb aixo hi convinc. Pel que fa al
segon punt, nomes una prec1s16: cs vc-
ritat que en la Critica de la Rao Pura es
trobcn cis dos subsistemes metafisics
anticipats, pero tambe es veritat que pcl
ue fa al desenvolupament de la Meta-

fsica dcls costums lcs indicacions po-
drien apuntar al que Kant anomenara
virtut o estrictamcnt moralitat mes quc
no pas al quc tcmatitzari com a Dret. I

II, I Lint .1^iLI I o t.11111)r ill II.U, I ,lug

lactorti cxogci1,1 (0111 la r c \111nclo 11,11

cesa i tota una scrie do motius quc Por-
ten a Kant a reflexionar sobre el fet ju-
ridic son cis que acabaran do complctar
1'arc de la Metafisica dels costums. No
obstant aixo, si que es pot sostenir -i
cs el quc aqui he intentat fcr- quc en
la soluci6 de la tcrccra antinomia ja hi
ha els elements minims sobre els quals
despres es pot fcr aqucsta derivaci6,
amb un fruits que, dc hen scgur, no cren
prcvisibles al 1781. El terser punt do la
seva intervenelo es el mes critic d'a-
quest arc quc va de Kant a Fichte. Es
simptomatic , 1 aixo donaria la rao a la
questi6 que voste exposa , quc un dels
punts fonamentals sobre el qual gi-
ren les cartes quc Fichte dirigcix a
Reinhold al voltant del 1794 - 1795 cs
basa en aixo. I)iu Fichte: puc assimilar
gran part de Ics consequcncies de la
doctrina practica kantiana pet-6 hi man-
ca un punt en la fonamentaci6 i aqucst
es quc cs pugui mostrar la pluralitat de
jo(s) en interaccio. I aquest es un dels
punts que Fichte pensa quc complcta a
Kant, no tant perquc el contradigui si-
no perquc efectua aquesta deducci6
quc en el tcrrenv kantia no s ' acaba do
fer del tot, ni en la Fonamcntacio in en
la Critica de la rao practica, i quc scria
el suposit de la propla doctrina del dret
kantiana. En la meva exposici6 he in-
tentat mostrar quc encara que la Iletra
del text kantia no ho afirmi expressa-
ment, hi ha prou elements en la propia
construcci6 de ]es categories de la Ili-
bertat , 1 per tant en la metafisica del
dret, coin per dir que potser al final -1
cn aqucst scntit ]a discussi6 amb Jacobi
es significativa les categories de la Ili-
bertat son primeres . Si be d ' cntrada
sembla quc la Ilei natural cs cl tipus per
pensar la llci moral , en realitat no esta
passant des de bon comencament -
aquesta es la meva questio- quc cs la
Ile] moral la quc serveix corn a tipus per
pensar la llci natural? Kant no ho dir,
mai aixi, certament!

Sr. Sergi Mas: Vull afcgir un element
nou a tot aixo quc s'csta client. Aquesta
via quc aqui s'ha exposat, quc passaria
per Fichte pero no en Schelling, no pas-
sa per aquest ultim -ni segurament per
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I Iiildcrlin piCC i,,tirncIt pcrIII c nu c'

tava d'acord amb el model do natura,

entesa coin a serie d'accid-reaccid, ni

amb el model juridicomoral amb que

anava Iligat. 1.1 public de Fichte espera

un altre model de cosmos.

Sr Sabi 7urro: Aquest es l'altre ele-
ment per acabar de fer tota la genesi. I
cl scu punt d'origen, on si que hi entra
la linia de Schelling, es per trobar una
data simbolica, l'edicid de les Cartes so-

/ i( ' l'etluo.uu' e)tttIt,I de Schiller al
1795. D' aquesta manera es possibili-
tara, a partir de Ia interpretacid de ve-
Iles posicions gregues , la nova lectura
de Spinoza i, com be s'indica , s'intro-
ducix una concepcid diferent del cos-
mos, la rccerca d'una filosofia na-
tural que no sigui la newtoniana : aquest
cs el moment que ens porta a Sche-
Iling.
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