
tc o, en una v is imersa, sense expulsar-

los d'antLivi fora dc la considcracio corn

a desplegament historic inconsequent

del conccptc. En conclusib, la logica
transcendental corn a fil conductor d'u-
na reconstruccib histbrico-filosofica do
I'idealisme cs preconcepte i la seva

aplicaciu consistira bitsicament a guiar
I'examen de la discussio filosofica sus-
citada pcls assaigs historicament vcri-

ficahles dc transitar des del preconcep-

tc a la definicib i rcalitzacio concreta
d'un conccptc de to pica transcendental.

Igualment, en conclusio, la recerca de
I'idcalisme i la logica transcendental re-
butjara de recscriure I'idealisme segons
un esquema narratiu, s'inscriura en un
horitzci obert, un horitzb que fa de I'i-
dcalismc la idea i l'ideal d'una totalitat
per configurar, i es presentara amb la
prudencia de no pretendrc exhaurir
aquell horitz6 i ni tan sols de localitzar-
ne el scu centre. Fins i tot si els sous rc-
sultats es revelen fonamentals (per
exemplc, perquc hagin do ser refcrits al
concepte dc filosofra i a la seva fona-
mentaclo) cs del tot dubtos que aixo
signifiqui rues que la impossibilitat d'u-
na definicid de I'essencia de l'idealisrne
que no contempli aquesta tematica. Pe-
ro dir que aquesta tematica es essencial
a la definiciu de I'idcalisme queda molt
Ilunv, tins i tot infinitament (luny, de
l'atirmacio que aquesta tematica consti-
tueix I'essencia do l'idealisme.

Miquel Montserrat

Francisco GALL.o ARTHAGA , Lloren( i
Barba p las Lecciones de filosofra.
Tesi doctoral dirigida pcl Dr. Jordi
Sales i presentada a la Universitat de
Barcelona el 30 de setembre de 1995.

El filbsof Xavier Llorens i Barba
(1820 Vilafranca del Penedes -1872 Bar-
celona) comenca a ser valorat en la seva
justa mesura en el present segle a partir
de la publicacid, per part de la Univer-
sitat de Barcelona de les seves Lecciones
de Filos0Fta (1920). El present treball
doctoral .se situa en la Ifnea d'altres de
Ics ultimes decades c ue han aprofundit
en importants filbsofs catalans dcls dos
ultims segles en gran part desconeguts

(sohrctot els trehall doctoral" sobre
Marti d'Eixala, Comcllas i Cluet, Tor-
ras i Bagcs i Turro).

Dels primers temps de Llorens i
Barba ens interessa destacar dues cir-
cumstancies. Primera, les sever qualitats
excepcionals per a la filosofia referents
al scu esperit d'observacio i sensibilitat
aixi corn el scu amor a l'estudi, que
mostra des dels sous primers ant's. Les
matcixes varen tenir un primcrenc des-
pertar en ell en virtut de Ics diffcils cir-
cumstancies de la vida ciutadana (Ics
confrontacions entre reialistes i liberals
en el pcrfode 1823-1833). Segona cir-
cumstancia, els antecedents familiars
del scu temperament intellectual, el re-
ferent del qual es el seu avi matcrn, el
doctor Manuel Barba i Roca (1754-
1824) il-lustrat i academic. El seu ideari
no el va portar a renegar dels principals
dogmes de fe catblica, es va dedicar,
mes aviat, a la tasca de donar compli-
ment a les naturals aspiracions huma-
nes, al progres en els distints ambits de
la col•lectivitat que va escollir, la seva
poblacio natal i la del nostre filbsof,
Vilafranca del Penedes. La seva actuacio
podem sintetitzar-la en una particular
simbiosi entre intel•lectualisme, to-
lerancia, honestedat personal i filantro-
pisme que pot observar-se en la seva la-
bor, en els escassos escrits que d'ell es
conserven i en els sous continuadors.
Entre aquests ultims destaquem els que
es dedicaren a la formacrb del nostre
personatge, anteriorment a la seva in-
corporacib a la Universitat de Bar-
celona, I'advocat Felix Barba (fill de
Manel) i el mete Felix Janer. Li son
deutors, a mes, els do l'anomenat «segle
d'or» de Vilafranca (se ple XIX) del que
destacarem a Manel Mila, principal artf-
fex de la Renaixenca literaria en el
Principat, al bisbe Josep Torras i Bages,
el mes eficac impulsor d'una ,Renai-
xen4a cristiana» a cavall dcls dos ultims
seglcs, aixi corn el nostre personatge,
que esdevindra impulsor eficac i desta-
cat del Renaixement cultural.

La tradicio cientffica que precedia
Llorens es va accentuar, just abans d'in-
corporar-se a la Universitat, a traves del
magisteri que retie del prestigios mctge
Felix Janer, que a mes era filbsof. Quan
cs disposa a fer-ho Llorens ja es procliu

207



.tl momrr ipsrr0u somatic i .t I'aplicack'o cn
aquesta tasca d'un mctode objectiu 0
cientific. Mantindra aquest criteri en
cndavant d'una mantra diriem obscs-
siva, el quc cl convertira cn un pcrso-
natge singular cntre els scus contcm-
poranis a la vc,ada quc en mentor del
renaixement cultural en curs.

Tals precedents varcn comportar quc

Llorens sintonitzes aviat a la Univer

sitat ainb el scu professor Kamon Marti

d'Eixala, quc havia comencat a impartir

desde 1835 una doctrina divergent do

l'escolasticisme decadent imperant. De-

fensava un emp}irisme, proper a Locke i

Flume, quc a la vegada donava un em-

fast especial a l'individu coin agent mo-

ral i al paper quc en ell representa la

eonsciencia. Fmprava un particular me-

tode cientific d'obscrvacid interna i ex-

terna.

Llorens no va rebre a la Univcrsitat

altres enscnyamcnts de filosofia que les

del seu mestre», identificant-se amb

elles i incorporant-les en vistes a la seva

major profunditat i cxtensid. Confiava

que aquestes bases haurien de ser sufi-

cients per su erar la crisi que havia su-
posat per la filosofia el pensamcnt kan-

tia, aspirant a proporcionar una solucid

teorica util, en particular, per la villa

practica. Era un convencut del paper

orientador que corresponia a la filosofia

respectc de Ies altres cicncies, Pei que va

invertir exclusivament la seva existencia

cn la tasca d'investigar i enscnyar taut

dins com a fora de Ies aules (des quc va

prendre possessed do i'unica catedra

universitaria de filosofia de Barcelona,

als 27 anvs, fins un uart de segle des-

pres, coincidint ambqla seva mort). Se li

reconcix unanimement un alt nivcll do
competencia en distintes disciplines

cientifiqucs i d'hutnanitats.
Va estar present en I'esdcvenir do

Its institutions mes embicmatiqucs del
moviment contemporani de renaixe-

ment cultural, la Renaixcnc.a. Tot apun-

ta a clue va ser cl scu fildsof, en par-

ticular respecte a la seva orientated
cristiana. Malgrat aixo, va prcferir el mna-

gisteri personalitzat -d'aqui I'absencia

de publications i interventios publi-

ques seves- i en aquest sentit la seva

tasca va ser fecunda, ja que un bon

nombre d'intel•lectuais del scu segle i

del present reconcixcn ,er el, cu dci

xcbles 0 continuer parci,tlmcnt els sews

plantejaments. I-I scu ,seniikantisnte.

dificulta peru no impedi finalment quc

la seva herencia es malmctrs. Aquesta

va tcnir lloc principalment a traves deis

seguents pcrsonatges: M.
N111

Li, ^. I.eta-

mendi, M. Menendez Pelavo, j. Serra

Hunter, A. Rubio i Lluch, cis germans

Cameras Artau i F. Mirabcnt.

Va pretendre ser conciliador 1 oricn-
tador d'acord amb les necessitats espiri-
tuals de la naixent societat liberal quc li
va tocar viurc. No cs va sentir particu-
larment intcrpcl-lat a construir una teo-
ria filosufica original, sine mes aviat a
sintonitzar amb aquclles manifcstacions
humanes de tots cls temps que tenien
un valor de perennitat. En ultim tcrmc
aspirava a que la filosofia trobes cl seu
Iloc propi en tant que orientadora del

devcnir social.
Llorens no va preparar en villa cap

escrit destinat a la seva impressid. Cir-
cumstancies excepcionals varen fer pos-
sible 1'existencia do diverses publica-

cions doctrinals quc daten do diversos
moments del scu magistcri (comprencn

el pcriode 1847-1872) Its quals ens per-
meten disposar de certa perspectiva so-

bre ell matrix.
Exercici d'oposicions (1847): Se se-

nyalen en ell cls fonaments del poste-

rior edifici doctrinal: 1) Relacid intrinse-

ca Filosofia-Histuria del genere huma.

Des dcls sous inicis el nostre autor es

proposa situar els problemes do la filo-

sofia en la seva realitat prdpia, en el

context historic del qual procedeixen.

A la vista del rues antic escrit conegut

de Llorens podem afirmar quc cl pri-

mer pcriode d'autodidaetisme del nos-

trc autor (1842-47), consisteix primor-

dialment en un aprofundiment personal

en la histiria de Its civilitzaeions, re-

muntant-se fins i tot a les Ines antigues.

Pei nostre autor cl pas del temps i Its
distintes manifcstacions sobre la veritat
filosufica I'emmasearen. S'ha do mirar
amt) mirada comprensiva Its distintes
manifcstacions humancs quc eerquen la
veritat. Preten realitzar aquesta tasca

amb objectivitat cientifica, a partir de
i'observacio de les distintes manifesta-

cions de Its matrixes, amb especial
atencid a Ics de caractcr intellectual i
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md,ral. (I) Entre les conclusions de la
scva analisi destaca un conjunt de veri-
tats estables en les distintes cpoqucs
(philosophic Q erennis). El nostre autor
aspirara a ohtenir aquest titol per al
conjunt del scu pensament. (II) Per
Llorens el concixement dc la naturalesa
de I'honme inclou el de tots ens principis
de tota veritat i cicncia humana. (I11) La
falta d'unaninlitat quc s'obscrva histo-
ricanlent en la filosofia es den a la infra-
valorlclo sistematica quc s'ha fet servir
en aquest camp respecte als dictats de la
conscicncia hunlana, instrument legitim

idoni do concixcrlcnt. L'obscrvacio
interna, cntesa corn a analisi dels feno-
nlens interns a travcs de la conscicncia,

pernlet superar les linlitacions do I'Em-
pirisnie i establir una Metatisica. En
consequcncia, apareix ja bastant pcrfilat
en aquest escrit l'esquema filosofic defi-
nitiu de Llorens, quedant pendent la se-
va completitud. No hi ha refcrcncics a
la seva filosofia practica (que a 1'igual

Clue en Kant vin ra en ajue{a do la part
tcorica) probablement per raons d'in-
dole distinta (per no aparcixer excessi-
vamcnt innovador davant cis scus exa-
in!nadors).

Id scu Discurs inaugural d'obertura
de I'anv academic I854-55, constitueix
prbpianlent un aprofundiment i aplica-
cio practica de les premisses de l'escrit
precedent. Pel nostre autor el pensa-
ment tilosolie tc una inevitable vincula-
c16 anlb lcs condicions historiqucs de la
nacio de la qual s'origina. En aquestes
tc un paper primordial l'Esperit do la
nacio, quc consolida al llarg del temps
Ia pelsonalitat propia de la matcixa. Per
Llorens I'csplendor cultural d'una na-
cio d6na Iloc al sorgimcnt d'una filoso-
fia propia.

Aqucst plantejamcnt fa mcs coni-
prensible el sentit de l'actuacic de Llo-
rens. Va dedicar totes Ics sexes energies a
afavorir aquest proces, en vistes a la con-
solidacio d'una filosofia que podriem
anomenar popular. En aquest sentit, cl
nostre autor (I) exhorta a la practica
individual del Noscc ipsnm, a l'obscrva-
cio psicologica i a la critica a quc aques-
ta dona origen. D'allb, al scu entendre,
podcn esperar-se cls millors resultats en
ordre al bon disccrniment i a l'cstabli-
nnent d'un pensament solid i estable,

d'una philosophic perennis. (II) Proposa
com a model l'escola escocesa com a
punt de referencia contcmporani d'aital
practica. (III) Invita a Ics distintes fa-
cultats universitarics a treballar unides
en 1.1 formacio d'un pensamcnt comu
-constitucixcn <un dcis mcs podero-
sos agents quc han dc conduir semblant
obra.» (IV) A mode de conclusio ex-
pressa que <a l'obscrvacio psicologica i
a la critica que aqucsta dona origen po-
dcm flat la sort del nostre desenvolupa-
nlcnt filosofic' . Tal programa es va ve-
rificar en part, ja que ppot observar-se en
les primeres decades do la scgona meitat
do seglc una tendcncia gcncralitzada en
torn al ,Scntit Comu» ell l'ambit uni-
versitari barceloni (la qual cosa va su-
posar un vet a Ics pretensions del krau-
sismc quc va estendre la seva influcncia
per gran part d'Espanya en la segona
meitat de segle). No es va donar una
consolidacio d'aqucsta tendcncia a falta
de filbsofs de nivell que aprofundissin
en ens seus plantcjaments.

Els Apunts. Consisteixen en resums
de classe dictats pcI propi professor.
Alguns d'clls foren editats i cs disposa
d'alguns exemplars en I'actualitat. Pos-
scim aixi matrix aguns manuscrits dens
matcixos. Els Apunts constitucixcn Tu-
nica referencia de que es disposa del pe-
riodc 1854-1864 del magisteri de Llo-
rens. Tenon particular interns cis del scu
dcixcble Luis Alvarez, corresponents al
curs 1855-56, ens unics que es disposa
dels ensenvaments d'11istoria de Eilo-
sofia de Llorens. Precisen d'un treball
comparatiu amb les altres fonts quc
confirmi cis scus continguts. Els Apunts
do filosofia do quc disposem no dite-
rcixen d'una manera important de Ies
Llicons publicades i per aixo ens inch-
nem per Ics tesis assenvalades amb an-
terioritat d'una variable disposicio i ex-
tensici dens continguts en funcio de les
peculiaritats de I'any academic en quc
es varcn impartir.

Les Llicons de Filosofia (Doctrina
Ilorensiana). Per la scva considerable
extensio constitucixen cl corpus doctri-
nal del nostre autor. Aquest s'hi confes-
sa repetidament continuador de I'Es-
cola escocesa pero pretcn set mes
cientific i d'aqui la seva influcncia kan-
tiana, quc tambc pot observar-se en el
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seu esquema doctrinal: (1) Per Llorens
la filosofia practica complementa la teo-
rica «ja que no pot concebre's I'homc
unicament corn a ser pennant sind com

a agent moral i coin a capaq de sentir».
(II) L'espcculacig humans to a vcurc
amb la contcmplacio dels fenornens de
consciencia. El nostre actor per altra

part defensa la realitat existencial d'allo

de que ens informa la consciencia, el

que fa possible l'establiment d'una Me-

taffsica i en aqucst sentit es dcclara

adepte de la «Eilosofia del Common Sen-

se. A travcs dcls sews plantejaments

ens presenta una psicologia de la cons-

ciencia oberta a una metaffsica (en

aquesta quedara clara I'admissig dels
primers principis perque sgn dades de
consciencia).

El proposit del nostre autor en ordre

al concixement cs prioritariament meta-

fisic, tot i clue li preocupa tart o mcs

que s'introducixi ('error o la subjectivi-

tat en els seas plantejaments prelimi-

nars i d'aqui el seu afany revisionista de

I'acte de concixement huma en tota la
seva coniplexitat (Psicologia empirica).

El concixement depen de 1'existencia

d'on s'origina pero no podem donar

rah de la rnateixa, sing quc solament

}got parlar-se del que informa l'anima

humana i aquesta via de concixement

mereix pel nostre autor el major credit,

ja que a travcs d'aquesta ('home posseix

un concixement natural i primitiu.

Llorens crcu aixf mateix en la connexio

entre el natural, el vcrtader i 1'6til amb

cl que confia quc el seu coneixcment

sera valid per a la vida practica.
A judici del nostre pensador Thorne,

i en particular el filosof, si vol as}pirar a

una acceptacig generalitzada dell seas

plantejaments previament ha d'haver

adquirit la destresa de la contemplacig

do la Vida interna do la mateixa manera

que contempla el mein exterior, el qual

to a vcurc amb cl desenvoluament de-

cidit i continuat do les facuptats do co-

neixer, d'estimar i de la capacitat del

sentir que dgna Iloc a un quadre de la

vida interna molt diferent del mer rao-

nador.
Respecte a l'analisi de la vida interna

el nostre autor segucix el metode in-

ductiu d'observacig que va aprendre del

seu mestre Martf, i per aquesta via

aconscgucix cl tct general quc to a vcurc

amb tots ells, tots es refercixen al jo,

tots son Pets de consciencia. El Scntit

Coma certifica el clue prove del testi-

moni de la consciencia i tambc ha do ra-

tificar el conjunt de veritats defensades

repetidanrent pels pensadors prece-

dents, el quc Leibniz va anomenar phi-

losophia perennis.

A travcs de la Doctrina del Realismc
Natural, Llorens distingeix CIS dos am-
bits quc es plantcgen en ordre al conei-

xement, del jo i del no lo. El concixe-

ment depen d'ambdgs per igual. Amb
alto dissentcix de I'empirisme i del ra-
cionalisme, dcl materialism i de Iidea-
lisme. Rebutja do I'empirismc la seva
anul•lacio del jo i la seva sola acce})tacio
de les dades materials, a la vegada qyue
critica als racionalistes purs cl sell alis-
traccionismc quc s'allunva do la realitat

mes vital. A judici del nostre autor la fi-

losofia ha dc situar-se en el just ring do
Ics tendencies assenyalades en virtut del
paper testimonial clue porta a terme la
consciencia. Ignorar aquesta implicaria
decantar-se per una de les tendencies

assenvalades en perjudici del vcrtader
concixement. Pcl nostre actor, la filoso-

fia es 1'estudi do la consciencia huniana
corn a critcri de veritat.

Llorens seguint Reid admet el conei-

xcment immediat, intuitiu i directe de la

realitat externa i la realitat de tals objec-

tes. Aixf mateix s'apro a a Locke en

admetre corn a fonts de concixement
sensible la sensacig i la percepcig. Per a
I'aprofundimcnt en els fenomcns de
nima es val del conegut pressupost to-
mista: potentia spectficantur per actus et
actus per objecta; no obstant s'allunya

del tomisme en no acceptar que el co-
neixcment ho sigui per especies intel.11-
gibles.

Pcl nostre autor, en un moment de

Vida interna hi intervenen tots cls ele-

ments que denomina de Vida inferior i

superior. No cs alie a aquesta idea d'u-
nitat el coneixcment del passat (sense el

qual el concixement no seria possible)

el qual pretcn demostrar en tractar te-

mes classics cone la representacig, la

memoria i les lleis d'associac1('). La Vida
inferior de concixement cs eompleta

amb una vida superior, ja que l'anima cs

a la vegada independent de la vida cor-
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poral, cl clue s'entcn per ,pensar. D'a-

J
ucsta accid s'originen, seguint un grau
o mcnor a major complexitat cis con-

ceptes, judicis i raciocinis. El nostre au-
tor informa aixi mateix en la part Iogica
de les (leis reguladores del nostre pcn-
samcnt.

La complctitud do l'an5lisi taut psi-
cologica corn logica accentua un con-
junt do coneixements que escapen d'a-
qucsta, cls de caracter metafisic. El nostre
autor propu<'na una mctafisica gno-
seologica aml el que coincideix amb
I'escoces I lamilton. En aquesta es reco-
ncixen cis dos elements clue cntren en
tot pcnsamcnt, empiric i racional, i es
destaquen les sever caracteristiques
propies, principalmcnt dc contingencia
i de necessitat respectivament.

En la Mctafisica s'ocupa de I'ultim
d'ells. El pensament, racionalment con-
siderat, to valor per la seva vcritat. La
necessitat dad metre certs judicis coin a
veritablcs criteris de veritat porta a pen-
sar que en la certesa radica el criteri de
vcritat. La guia del coneixement es la
conviccio o creenca, clue es superior al
concixement objectiu.

La certesa, per altra part, vc a scr la
caracteristica dels acres de creenca. Per
a Llorens el fonament del concixement
huma mercix mes aviat cl nom dc creen-
4a (acte obscur i subjectiu) que no el de
coneixement (acte perspicu i objectiu).
La doctrina del Sentit Comu do Llo-
rens, seguint Hamilton, es la que fona-
mcnta en Ies creences primitives de
Phonic rota la Filosofia. La Mctafisica
culmina amb la Teologia racional en la
qual aparcix la cicncia de Deu no com
a dominant do la necessitat practica al
mode kantia, sin) com a condicio de
tot concixer i de tota veritat. La cons-
cicncia especulativa en virtut del prin-
cipi de causalitat demana I'existencia
d'una causa originant o primitiva per
necessitat intrinseca del nostre enteni-
mcnt. Pcl principi teleologic o de finali-
tat afirma la intclligencia i intcncio-
nalitat d'aital cxistcncia. A traves de la
conscicncia practica obte la dada do
la dependencia humana que ens mou
a la comunicacio anib cl Ser Suprem.

l.a filosofia practica del nostre autor
tracta de Ics regles de les nostres ac-
tions. Els fets conscients es regeixen

per l'obligacid moral, I'imperatiu ca-
tegoric kantia, amb el que aquest condi-
cionant s'uneix a ] de la conscicncia de la

r
ropia llibertat , el caracter distintiu de
vida humana a judici do Llorens. El

judici moral es un <'a priori ' com cls
principis racionals. Llorens acccpta aixi
matcix cis dos postulats de la rao prac-
tica kantiana : la immortalitat de l'anima
i I'existencia del Ser Su pp rem corn autor
del be moral. Difereix de Kant en que la
llci moral que i'home ha de seguir no es
una dcrivacio de la voluntat humana si-
no que mostra la relacio amb l'Autor de
la ]lei moral i Jutge suprem de Ics nos-
tres actions en la mantra mes clara pos-
sible. El complement de l'imperatiu ca-
tegoric consisteix , a judici de Llorens,
en la contemplacio de la idea del be
tal com sostc Plato. A traves d'aquesta
I'espcrit s'aproxima progressivament al
compliment de la ilei moral, vida moral
superior, assenvala finalment , que troba
en cl cristianisme la seva matisacio mes
excellent.

Francisco Gallo

Jordi GIRO, El pcnsamcnt politic de
Caries Cardo i de Jacques Maritain.
Test doctoral publicada per l'Institut
d'Estudis Catalans. Treballs de ]a
seccio de filosofia i cicncies socials,
XX, Barcelona 1995. Premi Duran i
Bas de 1992.

Aqucst estudi, clue compara cl pcn-
samcnt politic de Caries Cardo i Jac-
ques Maritain, consta de dues grans
parts: la primcra inclou la presentacio
de l'obra dcls dos autors i de les seves
relations, I'anilisi i explicacici dels con-
ceptes nacio i estat que cadascun dels
dos autors desenvolupa i, finalment, ]a
comparacio de les seves teories. I la sc-
ona inclou diversos apartats bibliogra-
ics referents a l'obra dcls dos autors i

als scus comentaristes, un rccull annex
dels articles mes importants de Caries
Cardo sobrc la nacio i I'Nstat, no publi-
cats fins ara en cap volum, i cartes per-
sonals entre Cardo i Maritain.

Caries Cardo no es un pensador sis-
tematic. La seva produccid periodistica
que fa referencia a la filosofia politics es
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