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ACTITUD INICIAL D'EN TURRO

La filosofia es caracteritza no sols per un contingut
positiu de problemes , sing per una manera especial d'en-
focar els coneixements i fins totes les coses de la vida.
Pel altra part , el tipus de filosof i pensador respon a
temperaments diversos de la personalitat humana : tot-
hom sap distingir l'assagista i l'home de cicncia del fil6-
sof professional . Cada un to els seus inconvenients. El
perill de 1'assagista es el derivar cap a una visi6 pura-
ment estetica de la filosofia ; el cientific , en canvi, vol
donar al pensament una estructura i una coherencia sem-
blants a les dels teoremes matematics o a les experien-
cies de laboratori . Pero hem de convenir que hi ha
questions que es resisteixen a la prova experimental i
al calcul matematic . El qui pren la postura cientifista
no li queda mes cami que arreconar al hoc de la Meta-
fisica tots aquells residus que el saber de comprovaci6
declara inexplicables o blasmar totes aquelles questions
per abstruses o insolubles . En els articles de l'any 1925,
a la REVISTA DE CATALUNYA, deia En Turr6 : HJa conei-
xes el meu metode per debatre una questi6 . Sense pre-
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jutjar-la per raonaments ja fets , ni preocupar -me gens

ni mica de si uns ens digueren aixo i altres ens digueren

alto, per les amples vies de l'observacio mirarem corn es

i en traurem la solucio que ens sembli mes encertada.»

La filosofia que es despren de les obres d'En Turro

es la filosofia del savi que medita i rumia i sobretot ob-

serva i copsa els fets que li ofereixen les dues grans pers-

pectives de l'experiencia : la consciencia i els sentits; la

del savi que damunt les dades empiriques basteix les

seves induccions i analogies . Ell no exclou a ningu que

treballi per la ciencia; a116 que ell condemna es el fer

de la ciencia un joc o un entreteniment mes o menys

enginyos . En aquest punt la seva intolerancia es ra-

dical i inapel • lable.

PERfODES DE LA SEVA VIDA

La primera lectura de les obres d'En Turro deixa

un xic desorientat al que vol condensar en poques tesis

la seva ideologia . El seu analisis es tan suggeridor, que

si jo em proposes de donar una visio completa de les

seves obres , hauria de triplicar 1 ' extensi6 d'aquest estudi.

Per tal d'establir una divisio general, podem agrupar els

escrits d'En Turro en tres perfodes , dels quals interessen

a la filosofia el primer i el darrer . El primer periode

compren la seva joventut i acaba en 1883 quan el

doctor Jaume Pi Suner guanya la catedra de patologia

general d'aquesta Facultat de Medicina i fou associat

per aquest a les tasques medico-biologiques. Son els

temps de la seva Vida inquieta , dominats per radicalisme

en politica i en filosofia, radicalisme , pero, que mai no

arriba a assolir les proportions de 1'incredul o del fanatic.

El segon periode s ' esten fins als volts dels cinquanta
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anys. Son els anys d'intensa investigacio; l'home esta
absort pels seus estudis cientifics i assaigs experimentals;
flavors 1'aspecte teoric i filosofic es nul o esta arreconat
a segon terme.

Si volguessim endevinar la veritable trajectoria del
seu pensament, hauriem de fixar diverses dades biogra-
fiques que son encara poc conegudes; tals com els seus
primers estudis, els de la segona ensenyanSa i 1'educaci6
cientifica que rebe en les Facultats de Medicina i de
Filosofia i Lletres. Podern avancar, pero, que els dos
ambients en que visque, Madrid i Barcelona, estaven
influits aleshores per corrents doctrinals divergents. A
Madrid hi havia un intens moviment ideologic. Era
l'epoca de les grans discussions ateneistes. En filosofia
hi trobem representants de totes les escoles : krausistes,
que eren els dominadors, hegelians, kantians, eclectics,
escolastics. El positivisme comencava a obrir-se pas,
pero no comptava encara amb grans simpaties, tant entre
els metges corn entre els filosofs. Aqui a Barcelona les
coses estaven pitjor. L'ombra d'En Llorens es perdia en
la Ilunyania, els seus deixebles es dispersaven i comencava
un Ilarg periode de desorientacio filosofica.

No podem precisar a base unicament dels seus escrits,
si les seves aficions filosofiques son tardanes. Que hi ha
un interes filosofic en els seus primers treballs d'escriptor,
es innegable. Pero, sembla logic de pensar que no arriba
a constituir el motiu predominant de les aspirations de
]a seva intel•ligencia. El fruit madur dels seus treballs
correspon als ultims vint anys de la seva vida, durant
els quals la seva figura, corn a savi i filosof, pren con-
torns definitius. En Turro, en mig d'un estol de deixe-
bles que creix al seu costat i segueix el seu guiatge, esdeve
aleshores la mes alta representacio de ]a nostra ciencia
experimental.
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ESCRITS DE LA PRIMERA EPOCA

La formula de la vida del doctor Letamendi (((El Siglo

Medico, de Madrid, 1882 i 1883, reproduit en el ndmero

dedicat a la memoria del seu autor per la uRevista de

Higiene y Sanidad pecuarias», 1926).

Els articles van dirigits contra les teories especula-

tives del doctor Letamendi, pero ensems contesta a altres

dos homes eminents que intervenen en la polemica : el

metge i filosof marques de Guadalerzas (Nieto i Serrano)

i el doctor Sanchez Herrero. Coneix la filiacio filosofica

de tots tres i a tots combat segons llurs propies doctrines.

Amb fina i punyent ironia demostra a En Nieto i Serrano

la imposibilitat d'acceptar en Biologia componenda entre la

tendencia experimental i la filosofica corn aquell desitjava.

L'envestida que dona a En Letamendi es forta i de

resultats positius per a la seva escola. Esth sostinguda

amb un aplom i amb una seguretat que solament podia

mantenir un home de la seva poderosa i ben nodrida

intel•ligencia. L'expressio es d'una impecable exactitud

i d'un estil tan acurat que no ha estat superat en les

seves obres posteriors. No defuig En Turro d'entrar en

el camp de les matematiques per tal de rebatre la seva

equacio famosa de la vida, fent palpable la improcedencia

de les abstraccions i de les formules per explicar l'essencia

del fenomen biologic. Tambe palesa el seu coneixement

de les velles doctrines mediques i filosofiques.

Apuntes sobre la fisiologia del cerebro (El Siglo ZI -

dico, de Madrid, 1882 i 1883, reproduit en la Revista

de Higiene y Sannidad pecuarias, 1926). Compren qua-

tre estudis, dels quals nomes el primer respon exactament

al titol general. Son:
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1. Fenomens d'ordre fisico-quimic que es realitzen
durant el treball cerebral.

II. De l'analisi subjectiu com a mitja de recerca.
III. La dolor no es una sensibilitat especffica.
IV. La dolor i el plaer considerats subjectivament.
Corn pot endevinar-se pels tftols, es tracta de pro-

blemes psico-fisiologics de candent actualitat i en els quals
hi vessa, a mes de coses ja sabudes i discutides, altres
fets i opinions que ell exposa per primera vegada i que
comenta amb originalitat i amb la forca de la propia
conviccio. Soste que la dolor no es mes que una certa
manera de desenrotllar-se la sensibilitat en funcionar; es
tracta no d'un sentit nou, el de la dolor, sino d'un tonus
hedonic o algesic que acompanya el funcionalisme psico-
fisic. En parlar de la naturalesa subjectiva del plaer i
de la dolor, combat moltes explicacions de la Vella psico-
logia aristotelico-escolastica, nascuda gairebe sempre d'una
excessiva solidaritat amb el sentit coma, allunyat sovint
del rigor que exigeix la ciencia.

LA IDEOLOGIA FILOSOFICA DE LA SEVA JOVENTUT

Fixem-nos ara en un resum de les tesis d'En Turro

durant aquest periode primer de la seva Vida. Elles

reflecteixen la seva formacio espiritual en el temps en

que anava accentuant-se la supremacia del metode expe-

rimental. Es tracta d'articles de polemica on 1'argumen-

taci6 tira sobretot a confondre 1'adversari mes que a
donar una doctrina personal. Aixi i tot, En Turro pro-

diga el seu talent original i sembra idees que mes tard
veurem germinar en les obres dels ultims anys de la seva

Vida.

La seva obsesssio es per a la ciencia experimental.
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Els altres dos simbols del saber huma, la psicologia d'in-

trospeccio i la Metafisica, li son estranyes; la primera

ha de compietar-se amb la psicologia biologica o de la

vida vegetativa i la psico-fisiologia; la segona es inneces-

saria. Tot allo que ella ens diu d'una manera complicada

i confosa a traves de formules inexplicables i pretensio-

ses, la intel•ligencia instintiva ens n'assegura la possessio

i ens estalvia el treball, treball que, a mes, ens posaria

potser en el perill de perdre aquella certesa. El problema

cientific no esta a cercar l'essencia intima, el quid d'on

prove el fenomen, sing simplernent a determinar les con-

dicions que precedeixen la seva aparicio i ens assabenten

de la seva manera d'esser. En Turro repeteix, amb

Newton, que no dona proves d'esser home de ciencia

qui cerca les causes primeres, i, amb Bacon, que la causa

primera es una causa sorda que mai no contesta cap

pregunta.

Tota la critica d'En Turro gira a l'entorn de la Me-

tafisica i de I'apriorisme, que per ell son coses equivalents

o sinonimes. «Per que, es pregunta, les veritats de la

ciencia experimental son patrimoni de tots, i les de la

Metafisica ho son duns quants? Perque aquestes no es

demostren com aquelles; perque, diguem-ho d'una vegada,

no son veritats.» «Tot a116 que mediatament o immedia-

tament no es calca sobre l'observacio sensible i no recau

sobre ella, son fantasies metafisiques i mai veritats cien-

tifiques. La Metafisica es una surna d'abstraccions, es

un destorb i ha estat sempre enemiga del coneixement

experimental. Les categories logiques son la misteriosa

essencia de 1'esperit, son suposits imaginaris, 1'existencia

dels quals ningri no ha demostrat ni demostrara. El

principi de causalitat cs un formiguer de discussions i el

punt d'on arrenquen els sistemes mes oposats.» Quan

li sembla que ha anat tin xic lluny en les seves negacions,
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adopta una postura agnostica. Heus aqui una mostra:

«potser si que mes al fons del fenomen hi ha quelcom

que ja no es fenomen i que no obstant sigui alguna cosa;

jo no ho afirmo, pero tampoc ho nego. Ls una cosa que

Jo mai no he arribat a comprendre que hi hagi qui en

nom de la ciencia experimental es digui materialista, aixi

corn tampoc comprenc que es declari espiritualista.»

Aix6 no el priva de sostenir conviccions sobre la

psicologia que l'aparten de certs positivismes i que repe-

teix en l'estudi del metode objectiu en 1916. No accepta

integralment la critica que fa Comte del metode d'in-

trospeccio. No admet tampoc la comunicabilitat entre

la serie psiquica i la serie fisiologica. ((Qui podra dir en

nom de la ciencia experimental que les dues series estan

Iligades per llei de causalitat? Qui podra provar que

l'estat psiquic es causa de 1'estat fisiologic, com preten

l'animisme? Qui podra demostrar que el fisiologic genera

el psiquic? Ningu.)) La formula que ell acceptava ales-

hores era : <el fisiologic i el conscient son fenomens en

conjuncio, pero no en connexio». «L'esperit, pel psicoleg

experimentalista no es mes que un conjunt de fets o

fenomens de consciencia, i corn a talc no son ni poden

esser espontanis, sing determinats per causes i condicions

apropiades.» ((El materialisme, pero, no pot defensar-se

nomes que en el ple domini metafisic, mai amb 1'auxili

del fet.» ((El materialisme es un sistema tan aeri i celes-

tial corn els altres.»

Turro es mostra des del primer moment enemic del

vitalisme, i amb aquesta conviccio arriba als ultims anys.

«L'espontaneitat, com a caracteristica del fenomen vital,

diu, es una farsa; la vida es un moviment o una forma

de moviment. La veritable explicacio cientffica es el

determinisme. El problema biologic es el problema de

les condicions dels fenomens vitals i no d'una entitat
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vital.>> #La psicologia moderna, la de Wundt, Bain, Spen-

cer, Sergi (la que En Turro professa), es una psicologia

sense anima com s'ha dit graficament, perque es la psi-

cologia dels fets, de la mateixa manera que la fisiologia

es una. fisiologia sense vida, i la fisica, una fisica sense

forces.>>

Heus aqui unes belles paraules que contenen esque-
maticament tot el credo filosofic d'aquesta epoca de ]a
seva vida. «L'home de ciencia ha d'esser ingenu com el
nen que comenca a barbotejar. Alla on trobi que pot
dubtar esta obligat a dubtar; si no ho fa aixi, peca i no
venialment. De mi us dire que tint tan arrelat el dubte
de que aquella entitat (la vida substancial o la causa
suprasensible de la vida) no existeix; estic convencut
d'una manera tan profunda i intima de que la vida es
un fenomen, que em remordiria la consciencia si afirmes
que aquesta entitat vital existeix sols perque la meva
rao concep la possibilitat de la seva existencia; una afir-
macio com aquesta fora per a mi un sacrilegi, perque
mirant la questio sota tots els seus aspectes, el dubte
em crida en veu alta que no puc donar-la com a cosa
demostrada.»

LES OBRES DEL TERCER PERIODE DE LA VIDA D'EN TURRo

Un punt que separa clarament les dues epoques de

la ideologia filosofica d'En Turro, es 1'interes que durant

els ultims anys sent per 1'epistemologia. Fins aquesta

epoca els seus treballs toquen exclusivament questions

de psicologia i psico-fisiologia, mentre que en les darre-

ries de la vida constitueix aquell problema el nervi de

les seves recerques i meditations. Mes encara, les obres

d'aquest ultim periode son la majoria filosofiques, i les
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propiament cientifiques es ressenten dels seus prejudicis
doctrinals sobre 1'origen i valor del coneixement.

Els origens del coneixement (en alemany , en la Zeitschrift
fiir Psychologie and Physiologie der Sinnesorgane ( agog);
en catala, 1912; en frances , 1914; en espanyol , 1914 i 1921).
Es la seva obra cabdal, la que millor reflecteix el seu
saber filosofic i la seva capacitat per a la recerca personal,
i en la qual basteix el seu propi edifici amb la basamenta
de les seves doctrines psico-bioldgiques.

La criteriologia de Balmes (Arxius de l'Institut de
Ciencies, 1912, i reprodulda com apendix al torn II dels
Origens del coneixement , 1912. ) Formos estudi escrit en
defensa de la teoria balmesiana ,'; per les seves afinitats
amb la seva opinio personal.

Origen de les representacions de l'espai tdctil ( Arx. de
l'Inst. de Ciencies , 1913; trad . francesa , 1g2o, en el
Journal de Psychologie ; en espanyol , en la Rev. de
Hig. y Sanid. pecuarias, 1926). Capitol d'un llibre sobre
el Sentit del tacte, que devia fer una continuacio amb els
Origens del coneixement.

El metode objectiu (Revue Philosophique de la France
et de t'Etranger , 1916; en espanyol, 1916 Rev. de Hig. y
Sanid. Pecuarias; en catala, 1927 , en Monografies me-
diques.)

Filosofia critica (Curset donat a la Societat de Bio-
logic 1'any 1917; trad. espanyola, 1919).

La base trofica de la intel • ligencia (Conferencia en la
Residencia de Estudiantes , de Madrid . Novembre
de 1917).

Introducci6 a 1'Anuari de la Societat Catalana de
Filosofia, 1923.

La disciplina mental ( Discurs inaugural del IX Con-
gres de l'Asociacion Espanola para el Progreso de las
Ciencias , celebrat a Salamanca , 1924). Es una apolo-

29
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gia del bon sentit, corregida i amplificada segons les

simpaties ultimes d'En Turro, de la metodologia experi-

mental i dels deures de 1'home de ciencia. S'entrete en

la contradiccio del llibertinatge del pensament, de la

indisciplina de la intel•ligencia que ell fa arrencar, d'una

manera partidista, de Descartes i de Kant. Prescindint

d'aquest incis historic, que es el motiu evocador de

l'assumpte, poques coses s'han escrit durant els ultims

anys amb un llenguatge mes fluid, sense deixar d'esser

precis, i mes oratori, sense perdre un fil de la logica interna

que l'anima.

Didlegs sobre coses d'art i de ciencia. (REVISTA DE

CATALUNYA, 1925). Aquests dialegs, des del punt de

vista tecnic de 1'estetica i de la filosofia de dart, acusen

el mateix simplisme que la major part de Burs pro-

ves epistemologiques. Estant regits i governats per la

mateixa idea, ara ja habitual en ell, de reproduir 1'es-

tetica realista de l'Escola. El que no ignori que des de

Plato a Hegel, per no parlar dels contemporanis, hi ha

un corrent poderos d'idealisme estetic, no els pods con-

cedir mes valor que el d'un entreteniment joins i planer,

obra, no de teoritzaci6, sin6 de vulgaritzacio, en la qual

no deixa per aixo de descobrir-hi de tant en tant les

guspires de la seva clara intel-ligencia.

FORMA DEFINITIVA DEL SEU PENSAR FILOSOFIC

EL PUNT DE VISTA FONAMENTAL. - En mans d'En

Turro, la psicologia esdeve una ciencia natural i res mes

que una ciencia natural. La psicologia s'engrandeix en

perjudici de la Teoria del coneixement, i paral•lelament

la biologia s'enriqueix atraient al seu camp la major part

del fenomenisme de la consciencia.
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PSICOLOGIA I BIOLOGIA DE LA CONSCIENCIA. - L'ana-

lisi en profunditat ens porta a considerar tres capes en
la nostra vida psiquica : una purament biologica, la de la
sensibilitat general i interna; la segona, biologico-psiquica,
la de la sensibilitat especial i de les tendencies i incli-
nacions sensitives, i la tercera, mes elevada, la propiament
mental, o racional, caracteritzada per la intencionalitat
i la llibertat, la facultat dels conceptes i la vida del llen-
guatge. Aquesta consideraci6 dels tres psiquismes arrenca
de la bella concepci6 biologica de la psicologia que formula
Aristotil per primera vegada. Descartes es el primer que
fa de la psicologia una ciencia dels fenomens conscients,
aixo es : de la pensee. La seva posici6 dualista no li deixa
veure la possibilitat d'un pas de la matera, sotmesa ine-
xorablement a les Reis de la Mecanica, i de l'esperit,
caracteritzat en essencia pel pensament. La Psicologia
es una ciencia a part i en front de la Biologia. Deixem a
un costat l'aportaci6 de Descartes a algun capitol de la
psicologia. La concepcio cartesiana, malgrat aquests de-
talls, es contraria a la concepcio aristotelica. D'aqui dos
camins : reduir el pensament a la sensibilitat i en darrer
terme a 1'extensi6 (Locke, els materialistes) o la sensibi-
litat al pensament mitjancant la concessi6 d'una parcel-la
de domini a la psicologia (Leibniz) o forcar encara mes les
coses fent de la mateixa sensaci6 una projecci6 de 1'esperit
(Fichte) o esborrar tot dualisme i considerar tots els
fenomens, manifestacions d'una sola substancia (Spinoza).

En realitat, Tunica doctrina ferma enfront de 1'aris-
totelica, es la leibniziana. Ella s'aguanta pel principi
de continuitat. Ascendim de les capes inferiors a les
superiors d'una manera gradual, de la monada que dorm
a la monada que somnia, i d'aquesta, a la monada que
desperta. Entre 1'inconscient, concepte negatiu igual a
zero i el conscient minim, igual a la unitat, hi ha la gra-
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duacio infinitesimal de percepcions obscures i confuses

que expliquen el naixement de la consciencia. La con-

cepcio aristotelica era biologica i la cartesiana antropo-

logica. En Leibniz, aquesta concepcio de la vida rs

cosmologica i representa un moment representatiu en la

Historia de la Metaffsica del finit. Aquestes concepcions

arriben al segle xix. Davant d'elles, En Turro torna a

la concepcio biologica d'Aristotil, peril els motius ideo-

logics son diferents, car estan presos del positivisme i

de la ciencia experimental.

Si volguessim caracteritzar 1'epistemologia d'En Turro

diriem que es una posicio original dintre d'una orientacio

positivista, o, si creiem tendencies el mot, positiva. El

seu empirisme i el seu realisme son de caracter teoretic;

ho son perque pretenen esser sols una solucio al problema

de l'objectivitat en aquests termes : la realitat es asso-

lida per l'experiencia; mai no ha estat una creacio de

l'intel•lecte o, com ell diu, una reaccie espontania de la

sensibilitat. Aixi es complau a sembrar les obres de

fermules de la ideologia experimental, com aquestes : no

hi ha res en la intel•ligcncia que no hagi passat pels sentits;

1'anima, en un principi, es com una tabula rasa; gnoseo-

logicament, les coses son possibilitats permanents de sen-

sacions.

Pero la seva originalitat consisteix a assenyalar una

nova forma d'expericncia o una modalitat primaria de

1'experiencia : la sensibilitat trofica, generalitzant el con-

cepte de la fam, com la sensacio interna fonamental que

ens acusa la necessitat d'introduir en 1'organisme allo

que l'hi manca. El pla aleshores canvia i En Turro

cerca el guiatge que ens porta al men la realitat pel

camf de la sensacio subjectiva per excel-lcncia, com es

la fam. Es com si digues que en aquella placa ilisa,

que os la intel-ligencia abans de coneixer, la primera
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sensacio que es registra i que to forca objectiva, es la
sensacio trofica.

Heus aquf com estableix la diferencia entre el seu
punt de vista i el dels altres. El veritable impuls initial
que empeny a diferenciar els fen6mens que es desenrot-
llen en el centres de la sensibilitat externa, neix de les
necessitats ineludibles que acusa 1'organisme en la cons-
cicncia. Tant 1'escola nativista corn la genetica admeten,
al contrari, que la vida intellectual desperta per obra
d'estimuls externs, desarticulant les funcions dels centres
de percepcio del sensoriwn, dels centres psico-trofics.

El proces sembla reduir-se a aquests termes : expe-
riencia trofica, creenca en la realitat i objectivacio de la
percepci6 externa per induccio psicomotriu. L'exferien-
cia trofica es descompon en tres moments : a) sensacio
trofica, ganes de menjar, consciencia de 1'absencia d'una
substancia; b) imatge de la cosa que ho calma o sensacio
externa, i c) sensacio orgdnica de resultes d'haver-se inge-
rit ja la substancia. Per l'accio isolada de la sensibilitat
trofica, e] subjecte no sabria mai que en el mon exterior
hi ha coses que poden saturar les necessitats de l'orga-
nisme, com tampoc no arribaria a saber que allo que im-
pressions els seus sentits en una forma determinada conte
coses que les aplaca. Perque pugui formular-se aques-
ta induccio en la intel•ligencia, es necessari que s'esta-
bleixi una relaci6 interior entre els fets sensorials acusats
d'una banda per la sensibilitat trofica i de 1'altra pels
centres de la sensibilitat externa.

POSTULATS INICIALS DE LA TEORIA TROFICA. En

relacio amb 1'antiga psicologia son : primer, les necessitats
organiques corn a contingut primari del coneixement;
segon, la teoria de 1'estimativa; tercer, una aplicacio engi-
nyosa de les doctrines de la memdria i de les reactions
habituals.



454 Publications de l'Institut d'Estudis Catalans

La Psicologia d'introspeccio no ha negat mai que el

contingut primari del coneixement siguin les necessitats

organiques. El pyimum viveye Fs el sfmbol d'aquesta

prioritat psicologica. Tampoc no nega que les sensacions

trofiques siguin durant el primer periode de la vida les

que tenen un radi mes extens. Mes endavant la sensi-

bilitat trofica serveix de guia. La formula grafica podria

esser aquesta : la intel•ligencia recolza sobre els sentits,

i aquests son abans de tot els guardians de la conservacio

i seguretat de 1'organisme.

Des del temps d'Aristotil s'ha parlat en Filosofia

d'una forma de sensibilitat interna que se'n diu estima-

tiva. L'estimativa implica tot un proces que to grans

semblances amb la intel•ligencia i amb el treball que

anomenem pensament logic. Es tracta d'una selecci6

que l'animal realitza cercant les coses que li son utils

i fugint de les que el perjudiquen. En aixo l'animal

obra d'una manera espontania i gairabe automatica. Es

la veu de l'instint que 1'aconsella; la rao suficient de

tot aquest mecanisme es el principi de la conservacio

individual.
Fins aquf no hi ha cap innovaci6 extraordinaria,

fora d'un intent de monisme epistemologic, del qual

trobem diferents mostres en la filosofia de principis del

segle. Heus acf un passatge significatiu d'En Turr6

en aquest sentit. <La rao especulativa i la rao empirica

o instintiva es diferencien solament per la complexitat

o la simplicitat del proces, peril el seu modus operandi

es sempre identic. No es, doncs, el raonament instintiu

fill d'una intel•ligencia borda, sing de la mateixa intel.li-

gencia que en graus superiors de desenrotllament crea les

obres mes admirables. En inquirir que es el que pensa

i com pensa la intel-ligencia naixent, ens posarem en

contacte amb la massa enorme d'experiencies, d'on mes
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tard es despren la nocio d'identitat, la nocio de realitat
i la nocio de causa.»

El moment caracteristic que serveix de fonament a
l'objectivacio esta marcat per la connexi6 establerta entre
la sensaci6 trofica i 1'externa. Es tracta, doncs, d'un
cas d'associaci6 que, en fer-se persistent i duradora, es
converteix en una relaci6 d'objectivitat. Per aixo hem
dit que propiament es el mateix proces memoratiu que
ens porta al coneixement de les coses mitjancant la iden-
tificacio de 1'estat actual amb 1'anterior, afegint-hi la
resta del proces, per be que no hagi fet mes que comencar
(forca dels habits adquirits).

Fora una grew equivocacio el creure que 1'experiencia
trofica es un proces elemental i senzill de la vida psiquica.
Per de prompte es dificil i fins jo crec impossible, sepa-
rar-la de l'experiencia sensible, o sigui, de les dades dels
sentits especials. L'experiencia trofica es una forma de
1'experiencia sensible en general. Si hi hagues arguments
que provessin que els sentits no ens posen en relacio amb
el mon exterior, aquests arguments destruirien igualment
el valor de les experiencies fetes per la sensibilitat organica.

Notem, tambe, un fet significatiu que el mateix
Turr6 reconeix. L'objectivacio no es faria per la fam
sola, sing per les sensacions especffiques que acompanyen
la percepcio de la cosa que fa callar la fam.

Si aquesta experiencia trofica fos realment la que

ens doncs el coneixement de la realitat, passariem pel

perill d'afirmar que hi arribem pel mateix camf dels

animals. A mes, el fet de considerar logic i com una

vera induccio el reconeixement de les coses, faria inne-

cessaria la intervencio de la intel•ligencia, o sigui d'una

facultat superior per a realitzar el coneixement.

Ara cerquem 1'explicaci6 psicologica del fenomen.
Alld que passa es que s'ajunten o associen representacions
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amb efectes utils o satisfactoris al subjecte, i aixo prova
la preferencia per les coses que nodreixen. Tot ve a
esser com la zona que envolta el centre instintiu de la

conservacio de 1'individu. Mes enlla de 1'existencia indi-
vidual, en un moment mes avancat de la vida, 1'instint
de la sexualitat obra tambe com a criteri i factor selectiu.

Si la tesi biologica pura fos exacta, ens veurfem obligats

a admetre que ara es la sexualitat la den inestroncable

d'on prove tot el coneixement i tota l'orientaci6 del
coneixement. Els instints formen ]a capa ultima i pro-
funda on agafen les arrels de la vida de 1'esperit. Can-
viaran les relations segons els casos, pero la connexio
existeix sempre. La psicologia introspective torna a

remarcar aquesta tesi : valor psiquic no vol dir valor

biologic ni al reves, pero no vol dir mai valor contrari
al biologic.

El fons de veritat de la doctrina d'En Turro sobre

els origens del coneixement es que l'activitat vital de

conservacio, manifestada entre altres coses per la faro

com a desig de reparar les perdues i les despeses de 1'or-

ganisme, es el primum movens de la vida psiquica i, per

tant, tambe del sector que sembla mes apartat d'ella,

el de 1'enteniment i de la rao.
Fins aquf, allo que podriem dir-ne aspecte psico-

logic de la vida trofica.

PROGRAMA DE L'EPISTEMOLOGIA TURRONIANA

A.-Problema gnoseologic.

El coneixement no es propiament assimilacio, sing

significacio d'una realitat extramental.

Hi ha dues formes cabdals de coneixement : l'ins-

tintiu o intel•ligencia (no cega) i el coneixement discursiu.
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Pres des del punt de vista metodic, el coneixement

es empiric o causal.
No hi ha coneixement a priori.
No hi ha coneixement sense un element sensible.

B.-Problema critic.
Els sentits tenen un valor indiscutible.

L'experiencia externa es la primera i no depen de

la interna.
L'escepticisme es impossible corn a posici6 cientifica.

La veritat esta en el realisme : no en el realisme que

d6na voltes, sing en el que de dret se'n va a les coses,

o mes ben dit, surt ja de les coses. Si no desviern 1'en-

teniment del seu cami natural, guiat per l'impuls seu

espontani, no haurem de passar ni per 1'excepticisme ni

per 1'idealisme.
No es tracta de construir, sing de seguir pas per

pas el proces del coneixement. Optimisme radical en

la potencia d'aprehensi6 de l'intel•lecte huma.

Tot coneixement d'ordre superior to la seva ultima

arrel en l'experiencia sensible i no se'n diferencia mes que

en la consciencia mes clara de les etapes del proces de

coneixer i del seu lligam interior.

D'aquest prospecte epistemologic resulta practicamerit

suprimit el problema critic. A continuaci6 remarquem

el confusionisme entre alld que se'n diu propiament

epistemologia i la psicologia del coneixement. Tercer, la

soluci6 psicobiologica en el problema dels origens del

coneixement. A aixo objecta la filosofia actual que la

Teoria del coneixement no tracta de saber quan comencem

a coneixer, sin6 com coneixem i quina es la seva fntima

natura, escatint la veritable intervenci6 del subjecte i

de l'objecte.
L'aspecte que a En Turr6 interessa es propiament

1'aspecte genetic del coneixement. L'obra personal que
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ell realitza es 1'esforc de trobar pel cami de la formacio

historica del coneixement, la demostraci6 del seu valor

objectiu. Com Helmholtz, no vol limitar-se a observar

a11O que ja es donat a la consciencia, sin6 els elements

psico-fisioldgics que intervingueren en la seva formaci6,

tal com un histoleg destria els elements de que es compon

un teixit per a fer-se carrec de la seva estructura.

En La base trofica de la intel•ligencia, concreta d'aquesta

manera la seva aspiraci6 gnoseologica : «De qualsevulla

manera que concebem les coses reals, aspirem unicament

a saber com i de quina manera hem arribat a coneixer

que en les coses que poblen 1'ambient en que vivim, hi

ha un substantiu que no es percebut pels sentits.»

EL FONS AGNOSTIC DE LES SEVES DOCTRINES

El lema dels treballs cientifics d'En Turr6 eren les

paraules de Newton : u0 Fisica, salva'm de la Meta-

fisica!» Aquesta absoluta separaci6 de dominis es un

indici de desconfianca en el metode especulatiu que ens

porta mes enlla de la percepci6 sensible. L'aforfstica

agnostica d'En Turr6 es frequent en els seus llibres i pot

reunir-se en aquestes dues f6rmules : La saviesa no con-

sisteix a pensar molt, sin6 a pensar be, i a callar quan

bonament no es pot parlar.

En mig d'aquesta obra cabdal seva dels OrIgens del

coneixement, es troben confessions inequivoques de ten-

dencies i escoles que ell combat i refusa. Malgrat la

seva decidida voluntat de no teoritzar sobre problemes

metafisics, sovint es troba voltat d'ells i en sentir l'a-

tracci6 de Ilur magnitud, encara que passa de llarg, no

deixa de manifestar la seva opinio sobre llur significaci6

gnoseologica. «L'unic que em sembla cert, diu en La base
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trd/ica de la intel•ligencia, es que el problema metafisic
es profundament huma.» <(El problema metafisic, afegeix,
no seria tan dolor6s per l'home corn ho es, si no existis
el fet de la mort.» Aleshores el tomb que dbna el seu
pensament no es el de la filosofia de 1'absolut, sin6 el
de la Religio. Escolteu-lo:

<<Quan Deu infongue en el sensori huma la intel.li-

gencia, no ho feu certament perque l'home corregis la seva
obra mestra en limitar les seves funcions a Ns que li
convingues; ja tingue cura de deixar-la orba davant
d'allo inescrutable i de confiar a la gracia i a la
fe 'la missio d'omplir l'antre tenebros inassequible a
la rao.»

Aquestes paraules de La discipline mental conserven
encara el regust positivista i agnostic de la seva jovenesa.

Una epistemologia aixi concebuda es implicitament
la negacio dels valors transcendents de la Metafisica. Es
corn una consegiiencia de tota posicio empirica i biolo-
gica que tanca la psicologia en el camp de l'experiencia,
i redueix el problema del coneixement a una giiestio
purament causal o genetica.

La pobresa metafisica, recordo haver-li dit en un
breu dialeg en la Societat Catalana de Filosofia en parlar
d'En Llorenc, explica que 1'empenta d'aquest venerable
mestre fos efimera. Potser aquest es tambe el costat
mes feble de la filosofia turroniana. Les doctrines, en
filosofia, no' es nodreixen per un punt de vista epistemo-
logic, sing ontologic. Quan 1'home ha destruit i anorreat
1'esser i la natura, sent immediatament la necessitat de
reconstruir 1'edifici de la veritat i del be, baldament sigui
sobre les mateixes runes en que es troba. La Teoria del
coneixement li serveix de bastida; la Metafisica li serveix
els materials; la Psicologia li serveix de fonament. Si
avui encara podern parlar amb elogi de l'obra filosofica
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d'En Turro es perque, almenys, ha encertat en els fona-
ments; perque els ha sabut trobar, no en una ciencia do
formes com la logica, sing en una ciencia plena de reali-

tats corn 6s la psicologia.

LA TESI DE L'OBJECTIVISME

Posat a escollir entre les dues terminologies : idea-

lisme i realisme; subjectivisme i objectivisme, En Turro

s'inclina per aquesta ultima. No es molt corrent en

filosofia 1'6s del terme objectivisme corn oposat a subjec-

tivisme. Fins podriem dir que es equivoc, puix que hi

ha doctrines que entenen que la seva posicio logica es

caracteristicament objectivista.

Una prova ens la dona el mateix Turro, que concep

com a objectivista la filosofia de Plato tant o mes que la

d'Aristotil. Allo que ell blasma en tot moment es el

criticisme kantia. Quan En Turro sentia vantar algunes

doctrines i sisternes de la filosofia idealista o romantica

d'arrel kantiana, se'l veia reaccionar r< pidament i abocar

tota la gama dels seus aforismes realistes, o s'ho prenia

amb un gest ironic i de menyspreu. La paraula subjecti-

vista evocava a En Turro la idea d'una cosa a priori,

formalista, personal i fins arbitraria. En aquest sentit,

aquella apassionada critica del subjectivisme, destructor

de tota unitat cientifica i que lliura al caprici individual

la valoracio transcendent de les coses, esta plenament

justificada.
No dubto que el gran bioleg to rao quan diu que el

realista es el que posseeix i es a l'idealista a qui pertany

de demostrar que el mon de les aparences es diferent

del mon real. Pero en filosofia no es tracta solament de

gaudir graciosament de la propietat que la intel•ligencia
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to per naturalesa, sino de defensar la seva possessi6 i
de conrear-la. Cal coneixer aquesta realitat que sentim
en reciproca connexi6, el mon i jo, i fer-nos dignes de
posseir-la i gaudir-la. Si aixf no fos, la filosofia al costat
de la ciencia faria nosa, i abans seria origen d'angoixa
i intranquil•litat, que una font de plaer i de grandesa
espiritual.

El seu objectivisme vol esser renovaci6 de la filosofia
tradicional, a mes, integrada per la filosofia grega, que
ell creu continuada i saviament esmenada per 1'escolas-
tica. Aquest objectivisme es la filosofia de la cultura
llatina, la tradicional i la nostra. Pero la doctrina que
es despren dels seus llibres es propiament un realisme
empiric, no transcendental; un realisme del sentit coma,
no critic; un realisme percepcionista, i no de la in-
trospeccio.

Quan als ultims anys de la seva vida, el dia que
s'inaugura el Laboratori confiat al doctor Dwelshauwers,
feia una defensa de la psicologia experimental, semblaven
reviure en la seva ment aquelles paraules escrites a Madrid
l'any 1882-83; «Aixf com en mig de les seves accidentals
oscil•lacions la bruixola cerca el Nord, tambe la ciencia
positiva cerca sempre el fet.# Els fets, les coses reals,
alld que es veu i que es palpa, heus aqui l'obsessio cons-
tant d'En Turr6; per aixo tracta de defensar contra tota
invasi6 idealista i esceptica, la possessi6 de les veritats
primeres conquerides a forca del treball i de les angunies
de 1'experiencia.

A En Turr6 1'esvera la. idea que pugui arribar a
dubtar-se de la realitat del m6n exterior. La filosofia
moderna ho ha fet i to la pretensi6 de refer per 1'intel-
lecte pur alld que ens donen les sensations i les percep-
tions sensibles. Sembla com si volgues dir : deixem
tranquil-la aquesta cosa que esta davant o a 1'entorn de
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nosaltres. La seva ciencia es enigma. Sabem que exis-

teix' i aixo ens basta. Pero podem saber mes encara.

Tenim la consciencia que en part la construim. Per a

fer-nos-la intelligible 1'emmotllem dintre les categories

de 1'esperit. La copsem, la rebem, la guardem. Pero

no pot entrar dintre nosaltres sino segons les formes,

les facultats i la manera que tenim de coneixer per llei

essencial de la nostra propia natura. Es possible que el

coneixement deixi de produir-se com si no fos un conei-

xement d'un jo huma i personal? La total dessubjec-

tivacio que En Turro recomana ha estat i sera sempre
una aspiracio irrealitzable de la ciencia. Aixo es el que

la filosofia retreu constantment als partidaris rigids del

metode objectiu i fisiologic. No anem tan lluny per a

comprovar-ho. El mateix Turro ens ho diu. Les qua-

litats sensorials son filles de 1'especificitat del nervi i

dels centres excitants i no copies de les coses externes

segons demostra Joan Muller. Els nervis no transmeten

qualitats, sino llurs canvis d'estats propis. Avui ningu

no pot sostenir seriosament que les imatges siguin copies

de coses exteriors, aixi com els termes de 1'equacio a=a;

entossudir-se en aquesta tesi ingenua, es viure en un altre

ambient del creat per la ciencia esperimental.» Que

queda en aquest cas, de la tesi objectivista? Tanmateix

creia En Turro que la concepcio subjectivista de la natu-

ralesa de la imatge no ha anullat ni afeblit la creenca

que 1'esmentada imatge correspon a la realitat, i aixi

es complau reproduint paraules de J. Muller i sobretot

la proposicio de Helmholtz : la sensacio is un signe que

la intel•ligencia ha d'interpretar. Aquest tomb que dona

En Turro a la seva teoria realista es encertat, del tot

encertat, a la meva manera de veure, pero es tambe,

diguem-ho clar, una concessio a 1'idealisme. La teoria

semiotica del coneixernent es l'unica que resol les anti-
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nomies d'un idealisme subjectiu i d'un realisme empiric.

En sintesi, vol dir aixo : les representations son reals,

pero aixo no vol dir que siguin semblants a les coses

que elles evoquen o suposen.

Una darrera observacio. Tampoc no es l'objectivisme

tal com En Turro 1'enterl, la caracteristica de 1'anima

llatina. Dintre de la complexitat d'aquesta anima tro-

bern ben definides dues formes de realisme : una d'elles,

tipicament psicologista, es filla de Descartes i d'ella s'ha

emparat en gran part la filosofia francesa i en general

1'espiritualisme modern anterior a Kant; l'altra, es d'arrel

empirica, es caracteritza per la valoracio practica del

coneixement i es com una reminiscencia del naturalisme

de Bacon.

LA CRITICA DEL SUBJECTIVISME KANTIA

Ha estat sempre dificil d'arrelar entre nosaltres la

filosofia de 1'absolut : una metafisica de construccions

abstractes i fantastiques que trenca tota relacio amb el

sentit coma i amb la ciencia positiva ha tingut aci escas-

sos partidaris. En Turro es enemic de tot subjectivisme,

sobretot del subjectivisme germanic. No to cap simpatia

per la filosofia alemanya, ni tampoc en general per la

seva cultura. Fins es sovint injust en parlar d'aquells

sistemes. La filosofia que Barra el pas al seu objecti-

visme es la filosofia de Kant. Amb ell s'enfronta sobretot
en les seves r ltimes obres. Quant al coneixement que
ell tenia d'aquella filosofia, jo no en dubto. Ara, si eni

pregunten si l'ha jutjada be, ja es una altra cosa.

Jo em permetria d'assenyalar aci una doble para-

doxa : em suggereix la primera el que En Turro no sem-
bla veure be el lligam que hi ha entre la filosofia expe-
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rimental dels anglesos i la filosofia critica de Kant. La
segona es que alld que Kant deixa subsistir os precisament
el mon de l'experiencia, que es on En Turr6 se situa,
qui pensa, tambe, corn aquell, que la Metafisica es una

regi6 plena de tenebres. La divergencia to la seva expli-

cacio en la manera de veure ells els problemes filosofics.
Efectivament, la paradoxa s'esvaeix quan observem que
Kant anorrea el transcendent, aixo es, 1'eterna incog-
nita que no pot traduir-se en termes fenomenics. Ales-
hores es pregunta amb rao el nostre filosof : on es 1'objec-
tivitat de la ciencia, si tot resulta d'una activitat sintetica
apriorfstica? Hem de confessar que la inculpacio de
subjectivisme i les consegiiencies d'aquesta actitud filo-
sofica estan mes justificades quan es parla de Kant que
quan es parla de Descartes.

Aixf i tot, En Turr6 no s'escapa de la influencia
kantiana. Tracta de discutir cara a cara amb Kant i
s'ave a acceptar el punt corn ell esguarda els problemes;
qui aixf es comporta dificilment s'escapara de deixar en la
disputa alguna cosa del seu dogmatisme. En Turr6, amb
el seu entusiasme per Helmholtz i Muller, potser no s'adona
prou que aquells homes, sobretot el primer, fonamentaren
biologicament tesis ben caracterfstiques de la filosofia de
Kant. Per altra part, les lectures de Kant Phan afermat
en el seu relativisme. Recordem la seva cura en separar
la ciencia de la Metafisica i de la Religio.

LA PERSPECTIVA HISTORICA DE LA FILOSOFIA,

SEGONS EN TURRO

En Turr6 es tot el contrari d'un erudit. No el tro-
barem quasi mai que citi les obres o els textos. En

pren d'ells les idees capitals i aixo li basta. Els seus
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coneixements no son sempre directes. Moltes vegades es
deixa guiar per un bon escriptor. Amb una lectura mes
penetrant, En Turro hauria pogut endevinar perfectament
el sentit vivent i perdurable dels sistemes. Aquesta
mateixa manera de preparar-se per a meditar sobre els
problemes, dona generalment als sews estudis una impres-
sio de simplisme, que si aclareix els conceptes, dificil-
ment convene 1'adversari. Troba les coses en la historia
tal com les veu en el seu esperit. Per ell, la historia de
la filosofia consta, a tot allargar, de tres o quatre sistemes,
i tot creu possible reduir-ho a dues actituds : la sistema-
tica i la critica. Els problemes resulten aixi considera-
blement simplificats; pero qui aixi els planteja passa pel
perill que la veritat se li esmunyi i es quedi en l'opinio
mes probable, per comptes d'encertar la solucib. Quan
parla En Turro de la filosofia del seu temps, no hi veu
mes que el kantisme, i com a reaccio saludable 1'entronc
de la ciencia experimental amb 1'Escolastica. Fins a
quin punt aixo es possible i a forta de quines concessions
s'hi arriba, no es cosa que pugui ara tractar jo en aquest
estudi, pero ja he dit en un altre Iloc, que aixo consti-
tueix la mes forta paradoxa de les seves doctrines.'

On En Turro aboca mes quantitat d'erudicio es en
la seva Filoso/la critica. Per tal d'escometre la teoria
formalista del coneixement, fa un estudi d'altres nom-
broses opinions de filosofs del dinove i contemporanis.
Des de Fichte a Husserl, desfilen diferents teories mes o
menys emparentades amb el kantisme.

Si es compren que hi hagi qui defensi els mateixos
punts de vista de la filosofia d'En Turro, que jo consi-
dero equivocats, dubto que ningu no pugui defensar el con-
cepte que ell tenia de la marxa evolutiva del pensament.

i. En les Caracteristiques /onamentals de la /iloso/ia d'En Turro, en
l'edici6 catalana d'El mPtode objectiu (Monograjies mddiques, 1927).

30
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Des del punt de vista historic, els fets que es tradueixen

en una successio genetica d'escoles i sistemes, desmen-

teixen l'esquema que en diverses obres reprodueix del

pensament modern. Des del punt de vista de la valo-

racio critica, l'esquema es igualment insostenible. La

suposada unitat de la filosofia grega., simbolitzada quasi

exclusivament en Aristotil, es dificil de trobar-la en cap

historiador classic de la Filosofia. L'afirmacio d'una

escolastica que ha posat la filosofia grega en gracia de

Deu, segurament que no esta suficientment demostrada.

Caldria preguntar tambe si tota la filosofia grega ha estat

objectivista i si ho ha estat en el mateix sentit que li

donem avui. Tampoc no es just d'afirmar que 1'6nica

escola espiritualista que pot veure sense temenca la

psicologia fisiologica, es la neoescolastica. Quant a la

filosofia moderna, la valoracio es encara mes tendenciosa.

En Turro esta tambe suggestionat per la deria anti-

cartesiana. Sense el Renaixement i Descartes, sense Leib-

niz i Kant, ni la filosofia ni la ciencia serien el que avui

son. La filosofia moderna no es la negacio absoluta de

la filosofia grega ni de la filosofia escolastica. Les coses

no han estat tal com ell creu i com creu tambe algun

altre sector de la ideologia actual. En cada pensador

genial i en cada escola hi ha coses que moren i coses

que sobreviuen. Els sistemes del segle xvii no poden

esborrar-se de la historia. Ells ens han dit coses novel

i coses mes exactes que els que els precediren. Si no

han encertat en tot, culpa es de la limitacio del pensament

i de la seva matera, que esta lliurada a les disputes dels

homes. La mateixa critica que En Turro fa de Des-

cartes i de Kant, s'ha fet de la filosofia grega pels esco-

lastics, i de l'escolastica pel Renaixement. Els punts

de vista canvien; el que persisteix es la suprema inquie-

tud per arribar a una comprensio clara dels problemes
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inseparables de la vida espiritual. Els arguments d'En
Turro prenen empenta quan ataquen Tabus del dubte,
1'exces de la critica, la preponderancia exclusiva del
pensar personal; pero resten sense forca quan es consi-
ders que aquells homes han arribat tambe a establir
sobre noves bases, la realitat de les coses externes i els
valors suprems de la vida.

Mes encara. L'apriorisme kantia i 1'idealisme dels
,epfgons kantians no son les tiniques formes de 1'idealisme
modern. No son les uniques, i dirfem encara mes, que
no son tampoc les mes fermes i segures. En' Turro no
veu clara la profunda linia que separa Leibniz de Kant;
l'idealisme leibnizia es concret i dinamic, es pluralista
i personalista. En la filosofia llatina trobem un idealisme
semblant, psicologic i metaffsic alhora : l'idealisme que
esta mes a prop de nosaltres, el que arrenca de 'Maine
de Biran, i a traves de Ravaisson i Lachelier arriba fins
a Boutroux, a Franca.

Aquella visio empobrida de la historia del pensament
,es la negacio de la mateixa historia. Jo, que m'he pro-
posat donar acf una exposicio critica del seu pensament
filosofic, i he trobat motius d'elogi al costat d'altres de
blasme en el seus aspectes doctrinals, no he pogut dis-
fressar aquest defecte general de la formacio historica
d'En Turro.

INFLUENCIES I SIMPATIES DELS DARRERS ANYS

No nego la tesi d'una transformacio en el pensament
filosofic del mestre. El que em resisteixo a creure es
que ell hagi abandonat mai el seu realisme empiric per
a passar-se a l'espiritualisme escolastic. El que hi ha
es que el llarg periode en el qual estigue Iliurat quasi
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totalment a les recerques i experiments bacteriologics,

mentre refermava en el seu esperit les seves convic-

tions cientifistes , al mateix temps eixamplava amb ]a

lectura i la meditacio la primera perspectiva filosofica,

i aixo li permete de trobar coincidencies amb algunes

direccions del pensament contemporani . En el discurs de

contesta al doctor A. Pi Suner , el 27 de febrer de i9io,

en el qual tornem a trobar algunes expressions de les Cartes

a Letancendi , deia : <Contrariament a la tesi positivista,

crec que el problema metafisic existeix . El mon del

suprasensible es tan real corn el mon del sensible. D'enca

que 1'home es home, es preocupa del seu origen i de la

seva fi , d'allo real exterior i d'allo real interior o del seu

esperit, i es forcos de reconeixer que aquesta obsessio de

tots el temps i de totes les generations, no es vesanica,

sing que respon a una necessitat suprema de la intel.li-

gencia, aixi corn la faro respon a una necessitat fisiologica

de l'organisme . El que no es pot admetre es la intru-

sio del raonament especulatiu en el raonament experimen-

tal, vici en el qual han pecat el monisme objectiu i el

psicomonisme , i en general totes les formes de la doctrines

neovitalista . Conve, doncs , decidir-se per una de les dues

explicacions : la determinista o la teleologica . La primera

es obra de la ciencia , la segona s'inventa quan no es

troben els antecedents determinants del fenomen biologic.n

El curset sobre Filosofis critica , enclou el seu pen-

sament definitiu . La filosofia , en el seu sentit mes

ample i no en un sentit estret i mesqui , es per a ell la

ciencia que tracta d'aquelles coses que 1'investigador

dona per suposades i no sap per que. Aquesta recerca

fa de la filosofia una Cosa merament provisional, perque,

afegeix, <d ' explicacio dels primers principis no s'ha trobat

de cop i volta , ni es mai definitiva». Les dues formes

cabdals de filosofia son : la filosofia sistematica i la filo-
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sofia critica; la primera es una visi6 de la cosa que
comporta altres sistemes del mateix credit. Els punts
de vista canvien, pero la cosa no. La filosofia critica to
per objecte anar trobant una visio, un aspecte de la

cosa, aspecte nou, distint dels que els altres han pre-

sentat. Turr6, en els seus escrits de polemica del temps

de la joventut, donava a entendre que calia escollir
entre la filosofia i la ciencia. Ara afirma que la ciencia

experimental no esta deslligada de la filosofia, des del

moment que la investigacio experimental suposa certs

coneixements de naturalesa filosofica.
Les paraules amb les quals En Turro clogue les

llicons de Filosofia critica podran quedar com una con-

creci6 viva del seu pensar filosofic. Representen les

conviccions d'un home de pensament madur, que, vulga's

no vulga's, encabeix en les seves f6rmules fonamentals

una professio de fe cientifista, una veneracio per la filo-

sofia grega i una aproximaci6 a 1'Escolastica. Aixi i

tot, resta en el fons el seu esperit oposat a tota construccio

apriorista i a tota extensi6 del domini metafisic. Escol-

teu-Io : <El que es pensa en el camp de la filosofia no

to forca nomes que per la manera de pensar-ho. Es en

va que s'invoqui per a la recerca de la veritat, la confor-

mitat amb les Reis d'una ment ilunyana, perduda en

la tenebra metaffsica : la veritat sera sempre conformable

amb allo de que n'es : sota uns o altres aspectes, ella

resta sempre 1'adcequatio rei.> Pero si aquesta formula

i altres expressions recorden explicitament la ideologia

dels escolastics i d'Aristotil, remarquem tres aspectes

d'aquesta actitud un xic paradoxal : la preferencia del

metode d'introspeccio, el substancialisme i la concepcio

teleologica, que, tot i esser doctrines inseparables de

1'escolasticisme, han estat rebutjades d'una manera clara
i terminant pel nostre Turro.
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Les curtes, pero, substancioses planes de la Introduc-

cio a l'Anuari de la Societat Catalana de Filosofia, con-

densen el mateix pensament en aquests termes : L'opo-

sicio a tot diletantisme i filosofia de moda; l'afirmacio

que : no hi ha filosofies noves, sing caires nous d'una

que es perenne)), l'existencia d'un corrent objectivista

propi de l'anima llatina i la reiteracio del seu realisme

com a factor essencial de la veritable filosofia.

TURRU I ELS VUITCENTISTES

Per tota aquesta ideologia que es dibuixa a traves

de les nostres consideracions critiques, En Turro esta

Iligat als corrents filosofies del segle xix a Catalunya.

Des dels primers anys de la centuria i a mesura que

pren forma i color el nostre ressorgiment; s'esforcen a

predominar les tesis realistes. Cal recordar nomes la

importancia que durant uns cinquanta anys tingue aci

l'escola escocesa. En Marti d'Eixala, En Codina i Vila,

En Llorenc i Barba, professen el realisme psicologic. Pro-

xim als tres es troba En Balmes. La cosa mes transcen-

dental en aquest moviment es la conciliacio del realisme

i objectivisme cientific amb l'idealisme i 1'espiritualisme

metafisic. Pero les coses no paren aqui.

Hi ha tambe un realisme de caracter empiric. Els

seus representants primers son els ideolegs que no comp-

ten aci amb cap personalitat de relleu. El primer

nom de valua es En Marian Cubi. La frenologia a

Catalunya to un radi extens de difusio. Al mateix

temps, homes de diferents procedencies s'uneixen per

a atacar la Metafisica abstracta. Els nostres homes de

I'epoca balmesiana, «en comptes d'anar contra I'enci-

clopedisme, que consideren ja fracassat, examinen la
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ideologic de Condillac, adoptant el sistema d'aprofitar-la

i superar-la)).'

Un altre corrent amb el qual En Turro es troba

coincidint amb els vuitcentistes es la tendencia psicolo-

gista. L'interes primordial pels problemes de la psico-

logia es cosy evident entre nosaltres. La bibliografia

filosofica del segle xix dona un contingut molt superior

d'obres de Psicologia sobre les altres d'Ontologia i Cos-

mologia. Les concessions al psicologisme son grans en

la filosofia fonamental de Balmes. Ho eren mes encara

en el seu contemporani Marti d'Eixala i prenen forma

organica i profunda a En Llorenc i Barba, que es passava

la majort part del temps en la seva classe fonamentant

psicologicament la Metafisica. L'altre portaveu de la

filosofia escocesa, En Pere Codina i VilA, es un entusiasta

del psicologisme i de la filosofia experimental. I com si

aixo no fos prow, fins els nostres escolastics donen prova

de la seva personalitat i independencia inclinant-se amb

amor a I'estudi de la consciencia i de les conditions

fisiologiques de llur aparicio i funcionalisme.

Una tercera afinitat ideologica amb els vuitcentistes

la trobarem en la deria pel problema critic del coneixe-

ment. Aquesta preferencia travessa tot el segle xix i

arriba fins avui entre nosaltres. Podriem citar figures

importants, encara que de menus relleu que En Turro,

que han concentrat tambe les seves recerques a l'entorn

de la criteriologia. El nom de Kant, que va indissolu-

blement unit amb la Teoria del coneixement, esta en

els llavis de tots els nostres escriptors representatius del

segle xix, i en general, tots ells reconeixen la profunditat

del filosof germanic, per mes que la majoria rebutgin les

i. Vegeu el men discurs d'entrada a la Reial Academia de Bones
Lletres, Les tendencies lilosofiques a Catalunya durant el segle xlx. Bar-
celona, 1925.
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seves conclusions formalistes i aprioristes. Quant a En
Turro, ja acabem de veure-ho; tota la pole'mica contra
el subjectivisme esta adrecada contra Kant. Despres
de Balmes no coneixem a casa nostra un esforc mes sos-
tingut per tal de desfer les tesis del criticisme transcen-
dental, i aixo dona encara a En Turro una valor d'actua-
litat dintre el renaixement del dogmatisme realista.

El metode inductiu es practicat entre nosaltres i
enaltit en els llibres i academies des de principis del segle.
Diferents metges que professen al mateix temps la filo-
sofia, contribueixen a tancar el pas als sistemes idealis-
tes i de la Metafisica pura. En Fabra i Soldevila, metge
militar, defensa tin metode proxim al psicologisme, el
qual pren les orientacions i la tecnica de la ciencia natural.
En Monlau, metge, tambe, i poligraf, s'esforca a conciliar,
un xic a la moda eclectica, 1'empirisme i 1'espiritual isme.
Pero la veritable comunitat d'idees d'En Turro hem de
cercar-la amb els positivistes de les darreries del segle.
Sabem que aquesta fou la filosofia de moda una vegada
desaparegueren de 1'escena l'idealisme germanic i 1'espe-
ritualisme frances. Els homes filosoficament emparen-
tats amb En Turro son : En Pere Mata, l'inoblidable Mata,
corn ell l'anomenava, introductor de les novetats psico-
logiques i psiquiatriques; En Josep Miquel i Guardia,
menorqui, metge tambe, amic dels positivistes i que
professa tin radicalisme furiosament antimetafisic; En
Pompeu Gener, home de lletres i assaboridor de filosofies;
En Manuel Sales i Ferrer, socioleg i catedratic, i en Pere
Estasen i Cortada, qui treballa aci i a Madrid a favor
de la ideologia spenceriana.

Les primeres obres d'En Turro es corresponen ideolo-
gicament amb les tendencies de les darreries del segle xix.
Totes aquestes caracterfstiques donen a l'obra d'En Turro
un caracter nostrat inconfusible. Pero encara resta un
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non aspecte que confirma aquesta tesi : es la doctrina
del sentit comu o de la intel•ligencia instintiva. A ella
propendia En Balmes; la sostingue clarament En Llorenc,
i 1'accepta com a ultim recurs En Turro. Hi ha, diu,
una intel•ligencia inferior que no funciona pas per mitja
de raonaments conscients o amb formes logistiques, que
tambe fa florir veritats en el si de la consciencia. No
hi fa res que no es vegin les arrels d'on prenen la saba;
el fet es que les acusen com a tals, i d'elles no cal dub-
tar-ne, malgrat que no guardem la consciencia clara dels
seus orfgens.» Aquesta tesi que, segons afegeix, es la
tesi nua i crua de Balmes, esta ben lluny de poder-se
conciliar amb les segiients paraules d'un dels articles de
poli'mica contra En Letamendi : «La veritat es que alla
on el sentit comu posa el peu, ja no hi torna a creixer
l'herba; anem a dir, que questio que ha de resoldre's

mitjancant aquest criteri, es un plet que no es falla mai.»
I mes amunt havia dit : «Principis del sentit comu ho
son els de l'Escolastica, els de la Metaffsica hegeliana i
krausista i ho son tambe els de l'eclecticisme que cerca
un tertium quid amb que harmonitzar 1'orquestra.» De
tot aixo es despren que En Turro, sota la influencia d'En
Balmes, s'inclina envers ]a seva teoria del coneixement, de
la mateixa manera que per les seves convictions aristo-
teliques s'acosta als renovadors de la filosofia escolastica.

ALGUNES QUALITATS DE L'OBRA TURRONIANA

La forma expositiva d'En Turro esta plena d'atrac-
tiu i simpatia. bs com el reflex d'un dialeg mental que

el lector, per comptes d'escoltar-lo, el troba escrit i el
troba ben escrit a forta de ben pensat. El llenguatge

dels seus llibres es d'una forta masculinitat; sempre clar
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i sobri, sense vaguetats ni eufemismes. Si no encerta

el mot cientific o aquest li sembla poc concret, empra

el mot vulgar, per tal de suggerir la imatge que desitja

en la ment d'altri. Aixi es dona el cas que les obres

d'En Turro de caracter filosofic son mes assequibles que

les d'altres escriptors menys profunds i especialitzats.

Aquesta qualitat es filla d'una conviccio del mestre. En

Turro no fa de la cicncia una funcio de privilegi, sing

un instrument d'educacio i de perfeccio que per tothom

val i a tothom interessa. A mes, ell ha contribuit a

enriquir el nostre lexic filosofic; paraules i dites del llen-

guatge comu s'han trobat graciosament elevades per una

art meravellosa d'adaptacio a la dignitat cientifica i

tecnica de la filosofia.

Una de les mes belles qualitats d'En Turro es la

seva capacitat pels analisis. Si el seu poder d'observacio

es gran, la seva forca analftica encara el supera. Ena-

morat del metode genetic, solidari de 1'empirisme, segueix

pas a pas la formacio dels processos psico-biologics sense

perdre un sol detail. Registra pacientment les espe-

riencies i procura retardar la interpretacio, i quan aquesta

arriba, arriba com a resultat dels fets observats i no

improvisada per una preocupacio d'abans. En la riquesa

i precisio de l'analisi de la consciencia assoleix En Turro

una habilitat extraordinaria. Si hagues de fer una com-

paracio, no dubtaria a retreure els analisis de dos psi-

colegs contemporanis : En James, mort ja, i el veil danes

Harold Hoffding. Son dos escriptors d'una finura i d'una

frescor insuperables : pel costat literari potser el guanyen;

pel costat ideologic i doctrinal seria dificil de dir de quina

part es 1'avantatge. Poques descripcions trobarem mes

encertades que aquella que encapcala el capitol dels

Origens del coneixeinent i pocs periodes mes ben estruc-

turats que els del seu discurs sobre La disciplina mental.
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Per tot el que acabem de dir i comentar ja es com-

prcn quina ha estat la professio de fe filosofica d'En Turro

i com aquesta ha evolucionat conservant el fons incon-

fusible de la seva personalitat d'home de ciencia.

Es facil, per aixo, situar el nostre Turro en el movi-

ment filosofic contemporani. La seva obra mes forta i

suggeridora correspon als temps de la seva vida, que

coincideixen amb el primer quart de segle. Superant el

veil empirisme dels comtians, pero aferrat sempre a les

tesis fonamentals de la metodologia positivista, En Turro

pren un Hoc personal en el corrent que se'n diu de la

filosofia cientifica, de 1'epistemologia biologica i de la

psicologia experimental. Aquests corrents venen ja del

segle xix i amb tots es troba coincidint la doctrina

turroniana. El sentit general de la filosofia i la teorit-

zacio del metode objectiu, del que tantes coses ell esperava,

entra de ple dintre de la direccio cientifista, que porta

a Franca quasi un segle d'existencia i que avui esta

dominada quasi totalment pel neopositivisme. Quant

a l'epistemologia biologica, la filiacio no es menys

Clara.

Hi ha en la filosofia contemporania dues infiltracions

cientifiques en la teoria del coneixement. Per tal de

resoldre aquest magne problema de la vida de i'esperit,

la ciencia del segle xix declara incapacitat el metode

d'introspeccio que donava la psicologia i el metode d'abs-

traccio que seguia les petjades de la Logica. Alguns

han proposat per a la teoria del coneixement una tec-

nica semblant a la matematica. Altres han demanat

l'auxili de la biologia. Els dos metodes, pero, han estat
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emparentats amb els veils sistemes de l'ontologisme i

del psicologisme, respectivament. En Turro esta per

'ultim.

Aixo no es obstacle perque el sector que el gran

bioleg explora li sigui deutor d'observacions acurades i

d'algunes hipotesis originals. Tota la seva aportacio a

1'estudi de la sensibilitat interna segueix essent de plena

actualitat. En el desvetllament filosofic dels pobles ila-

tins hi ha un sector ocupat per biolegs i psicolegs, i entre

les doctrines originals que han sortit d'aquest sector,

ocupa un Hoe d'honor la concepcio de la sensibilitat

trofica. Aquesta teoria ens porta la renovaci6 de l'es-

tudi de la sensibilitat interna en la seva doble funcio,

vital i gnoseologica. El primer aspecte es del domini

de la biologia; el segon, ha servit per a desvetllar la

psicologia estructural del seu son dogmatic i tornar-la

de cara a la concepcio funcional de la consciencia, segons

la qual en la vida tot es adaptaci6 i continuitat, des de

la funcio trofica fins a la ideaci6 pura.

Una precaucio d'En Turro en aquest cas, ha estat

la d'apartar-se de les conclusions del pragmatisme bio-,

logic. Es potser co que palesa la maxima habilitat de

la seva Criteriologia. Coneixia be les relliscades de Mach

i d'Avenarius, la posici6 empfrica dels quals, per estar

amarada de criticisrne kantia, esdevingue doctrina rela-

tivists i subjectivista.

SfNTESI FINAL

La filosofia d'En Turro no es, com la dels tractats

tecnics, una defensa d'escola o de sistema. Es 1'explo-

raci6 d'un camp limitat que ens permet d'adquirir la

plena possessi6 d'un nucli de coneixements i d'intentar
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una visio clara i senzilla dels problemes. De la totalitat
de les questions filosofiques en tria algunes que son sem-
pre les mateixes. Fora dels articles que comenca a publi-
car els primers mesos de 1'any 1925 en la REVISTA DE
CATALUNYA sobre questions estetiques, tota la investi-
gacio filosofica d'En Turro gira a 1'entorn del problema
del coneixement i de la metodologia cientffica sota la
influencia conjunta de Kant i de Comte. Si comparem
els articles de polemica d'El Siglo Medico, publicats
el 1882 i 1883, i els de la Revue Philosobhique, de 1'any
1916, no hi trobarem pas una diferencia essencial. La
forma un xic oratoria i fogosa com escau a un esciit de
pol?-mica, ha cedit el hoc a 1'exposicio mesura.da i refle-
xive del que ha arribat a la plenitud del seu pensament;
pero el fons i la intencio que motiven uns i altres no
varien, sempre son els mateixos : fonamentar la ciencia
experimental de la vida i de la consciencia, evitant els
defectes del metode subjectiu i fugint de tota interpolacio
metafisica.

Quant el psicoleg davalla a les profunditats de la

consciencia, molta serenitat ha de tenir per a no perdre's

en 1'entrellat laberintic de les sensacions i representacions,

estats emotius i tendencies que ocupen 1'esperit en un

moment determinat de la vida. Pero En Turro no es

home que perdi el coratge en trobar-se davant d'una

complexitat de fets, ni s'esvera quan examina un aspecte

del nostre psiquisme enterbolit per moltes hipotesis i

teories. Comptant, el mateix que en el laboratori, amb

bon instrumental, i posseint una tecnica envejable per

la seva claredat i precisio, el psicoleg s'endinsa en les

questions dels origens de la consciencia.

La cosa fonamental en filosofia no es el resultat
positiu o l'encert d'una recerca especial, no es 1'aportac16
a un punt determinat o a un problema, sing la visio gene-
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ral i comprensiva de les coses. Si a En Turro se'l pot

considerar com un filosof, no es per haver rumiat unes

quantes hipotesis o teories sobre temes psico-biologics,

sing pel seu intent de conjuminar tota aquesta complicada

tela de 1'activitat psiquica mes elemental amb el psiquisn,c

superior de la intel•ligencia, atrevint-se a encarar-se amb

tats armes amb el magne problema dels origens del conei-

xement. Encara, per uitim, una altra caracteristica : la

ideologia filosofica d'En Turro es inseparable de la seva

ideologia cientifica. Foren una i altra, per ell, com peces

d'una mateixa roca; aquesta integralitat del seu pensa-

ment reflecteix la unitat de la vida humana, que fou

la seva tesi preferida. Home de forta personalitat, apas-

sionat per la veritat o per la manera personal de veure-la,

res no fa trontollar les seves conviccions, vinguin d'on

vinguin els arguments que vulguin restar-li forta. Hi

ha, sens dubte, algunes divergencies entre la seva primera

manera de considerar la funcio de la filosofia i les obres

dels ultims anys de la seva vida; pero aquestes divergen-

cies son minimes, i aixi i tot deixen projectar darrera

seu 1'estructura primitiva del seu pensament positiu i

practic.

Una darrera paraula per a cloure aquesta rapida

visio de la filosofia turroniana. He curat de defugir,

en exposar-la, els dos extrems de l'apologia integral i

de la critica negativa. Quan es dona una opinio sobre

un pensador d'ideologia ben caracteritzada i quan el

que la dona es un historiador i no un adepte, es dificil

de compartir les simpaties de tots els que el coneixen.

Jo no he fet una apologia de la seva obra filosofica, per-

que no la crec totalment encertada; tampoc no he volgut

rebaixar els sous merits, que son indiscutibles, perque

moltes tesis del seu realisme no siguin les meves. Voldria,

pero, acabar aquest estudi amb un prec a tots els que
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em llegeixin i especialment als biolegs i als filosofs. L'obra
d'En Turro to quelcom d'exemplar i extraordinari. Es
el cas de l'home que amb la seva sola meditacio i amb el
seu treball forma i poleix la seva intel•ligencia, ascendint
dels graons inferiors de la coneixenca fins als cims del
saber transcendental.

Que no es repeteixi el cas de l'isolament o de la
conspiracio del silenci (com ha passat amb altres homes
de generacions anteriors). Per poc o molt que valgui
la seva recerca filosofica, En Turro ha sentit i ha esti-
mat la filosofia. Venerem-lo, doncs; siguem un moment
optimistes, perque 1'optimisme, al cap i la fi, es sempre
reconfortant. Qui sap si la finestra que ha obert per
tal d'albirar els enigmes del pensament i de 1'existencia,
podra algun dia portar-nos Pale d'una renovacio de la
psicologia biologica, i la psicologia, no hem d'oblidar mai
que es tambe filosofia. Jo condensaria en poques parau-
les allo que constitueix, al meu entendre, 1'excelsitud de
la seva obra : mostrar els viaranys d'un pensar positiu
i realista, per tal d'arrelar entre nosaltres una visio cien-
tffica del mon, al costat d'una visio transcendental, reser-
vada a la Filosofia i a la Metafisica.
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