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PROLEGOMENA LAURENTIANA 
COL "LECCIÓ DE DOOUMENTS PER LA RECO NSTITUCIÓ DE LA FILOSOFiA 

DE 

FRANCESC XAVIER LLORENS 

(Conti nuaci ó) 

SENSIBILITAT ( I ) 

DE LA CAPACITAT DE SENTIR 

Els fets de sentir constitueixen una classe que- mereix una consideració 
especial. Tot home els distingeix en la seva consciencia pels dos caràcters 
contraris que anomenem plaer i dolor. Els fets de sentir no poden reduir-se 
ni als fets cognoscitius ni als de voluntat. Per això la Psicología empírica es
tudía la capacitat de sentir com a potencia coordenada a la de conèixer i la 
de voler. L'estat de l'ànima quan sent és un estat de subjectivitat, d'unitat , 
d'intimitat. Els fets de sentir no inclouen la distinció que és el caràcter de 
tot coneixement: al contrari, si es cert que, a mesura que concentrem la 
nostra activitat cognoscitiva en un fet de sentir, la distinció es va produint, 
el fet, de sentir llavores, es va debilitant. 

Els fets de sentir s'anomenen també afectes o afeccions perquè hi predo
mina el caràcter passiu, de tal manera que les paraules pati?' i sentir s'usen 
com a sinònims en certas classes de sentiments. L'aparició i desaparició de 
un dolor orgànic en virtut de la presencia d'un còs, així com l'aparició i 
desaparició d'un dolor moral en virtut de l'absencia o presencia d'una persona, 
són fets que demostren clarament el oaràcter passiu del sentiment. 

(1) Contimlaci6 del tractat de Psicologia, interromp u t p er inclusió del elf' Lògica pura. 
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. 
Els fets afectius es divideixen en sensacions i sentiments. Aquestes dues 

classes es distingeixen per l'experiencia comú. Aquesta distinció estriba en 
la qualitat: així ningú no confón el dolor causat per un cop amb el que prové 
de l'infracció de la llei moral. 

Malgrat de la distinció qualitativa que existeix entre la sensació i el senti
ment no tenim paraules adequades per expressar-la. Amb tot i això la sensació 
comprèn els plaers i dolors que anomenem orgànics, nom que de cap manera 
donem al plaer i dolor que constitueixen el sentiment. Per això s'ha dit que 
la sensació és local, o sigui que es refereix a l'ànima en quant està unida al 
còs (sentim en una part del còs), mentre que el sentiment no es localisa, això 
és no es refereix a cap part del còs i únicament s'afirma com a modificació del 
jo (sentim, però no en el còs). Aquesta diferencia subsisteix encara en aquells 
casos què el sentiment es combina amb la sensació. 

Finalment, la distinció entre ambdúes classes de fenòmens queda assegu
rada pels seus antecedents. La sensació és un fet afectiu que té pel' antecedent 
una impressió orgànica. El sentiment és un fet afectiu que té per antecedent 
un fet de conciencia; d'on resulta que sufrim i patim: primer, per l'acció dels 
còssos sobre del nost,re organisme; segón, per l'acció que experimenta l'ànima 
qualsevol que sigui l'estat de l'organisme i que de cap manera té per antece
dent una impressió o acció" corporia. .: , 

DE LES SENSACIONS 

Les sensacions formen part de l'aprehensió d'objectes externs. Considerada 
com a fenomen de plaer i dolor es presenta combinada amb la percepció més 
o menys clara d'aquella part del nostre organisme que es troba impressionada 
adés per un agent extraorgànic, adés per un estat intraorgànic. Aquesta com
binació constitueix el caràcter del plaer i dolor orgànic. 

Les sensacions es distingeixen per la seva intensitat i pel' la seva qualitat. 
Ambdúes estàn reconegudes pel' l'experiencia comú. Les sensacions poden 
dividir-se en generals i locals, segons que es refereixin a la totalitat del nostre 
organisme o a una de las seves parts. Les sensacions generals corresponen al 
sentit yital; de les locals algunes corresponen al sentit vital, però la major 
part les devem als altres sentits. També es divideixen les sensacions en acci
dentals i periòdiques. Aquestes últimes tenen una importancia especial, ja que 
formen la base dels apetits propiament dits. 

DELS SENTIMENTS 

Donem el nom de sentiment a tot fet afectiu l'antecedent del qual sigui 
un fet de conciencia. Que l'existencia de certs fenòmens interns ve seguida 
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de certs fenòmens o estats afectiu és un f t d'experiencia comú. Devem 
doncs reconèixer que hi ha un ordre de f t!'l de sentir que no té el eus 
antecedents en l'organisme. L'antecedent immediat del sentiment és s mpr 
un fet intern el qual, a son torn, pot tenir un anteccdent intern o extern; 
per exemple: una re olució o una percepció. La relació que existeix entre el 
sentiment i el fet intern que el precedeix é una relació primitiva i p r con e
güent inexplicable. El sentiment con iderat cn si mat ix es r f l'eix xclu8i
vament al jo. Els plaers i dolors que el con titueixen no es poden confondre 
amb els plaers i dolors de la sensació. Per això ningú r fereix el dolor moral 
ni a tot el còs ni a cap de les seves parts. Adhuc essent veritat que hi ha senti
ments que alteren notablement l'estat del nostre organisme i que d'aquesta alte
ració resultin sensacions que vénen a confondl'c's amb ells, no és menys cert 
que podem distingir sempre l'estat del còs i l'estat de l'ànima i que observant 
durant un cert temps la nostra vida interna notarem que la sensació passa 
i que el sentimcnt romàn. 

El sentiment és el fet més íntim del ser humà. La seva aparició és pon
tania com el seu desenrotllament. L'anàlisi i la ceflexió el debiliten. Per això, 
quan estem posseits d'un sentiment, l'atenció no se sepafa de l'objecte que 
la causa i la reflexió no opera, en no e sent que estigui determinada per una 
finalitat moral i psicològica. Cada sentiment pot presentar le ducs qualitats 
contraries de plaer o de dolor. Així, per exemple, el sentiment moral c. ' mOR
tra lo mateix en el plaer d'una bona acció que en el dolot' del remordiment. 

Els sentiments poden distingir- e per la llur qualitat; mes per e. tablir la 
divisió d'una manera inequívoca havem d'apel'lar als llurs antecedents. Tot 
sentiment és susceptible de diferent grau d'intent5itat, segons mostra l'expe
riencia comú. La intensitat del sentiment depèn en gran part de la vivesa del 
seu antecedent. En virtut d'aquesta dependencia la \oluntat pot obrar pode
rosament en tota classe de scntimeI'.t . Quan els sentiment· a!'soleixen certa 
intensitat, produeixen efectes orgànics; d'aquí resulta la divisió dels sentiments 
en expansius i retroactius. 

Els sentiments expansius produeixen l'expanRió de la vida orgànica: mentre 
duren observem que les funcions s'exerceixen amb vigor segons ho demostra 
l'activitat de la circulació. 

Els sentiments retroactius porten amb ell la concentració de la vida orgà
nica: les funcions s'interrompen i tot l'organisme està subjecte a l'acció dels 
nervis que contrauen les fibres musculars. 

La influencia del sentiment en l'organisme és un fet primitiu que ens mostra 
clarament l'acció que exerceix l'ànima 1'obre el còs. Aquesta influencia Ael'\'eix 
per a l'expressió del sentiment; però de cap manera l'hem de pendre com a 
mesura de la eva intensitat. No tots els sentiments tenen igual influencia 
sobre l'organisme i n'hi ha que no produeixen alteració notable en el no. tre còs. 

Els entiments !'l divideixen en simple i compostos, en primitius i deri
vats. La primera divisió s'obté per eliminació i la segona per comparació. 
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Encara que el caràcter dels fets afectius sigui la subjectivitat, no-res-menys 
per ells s'estableix una relació entre el subjecte que l'experimenta i l'objecte 
quc el produeix. En aquesta relació es funda la distinció dels objectes en agra
dables i desagradables, qualificació que expressa la manera com l'objecte ens 
afecta. 

Els sentiments es desenrotllen i modifiquen per la relació (1) que tenen 
amb la facultat apetitiva. El conseqüent de tot fet afectiu _és una tendencia 
de l'ànima a posar-se en relació amb l'objecte agradable i a privar la relació 
amb l'objecte desagradable. La tendencia als objectes agradables es manifesta 
en l'estat de conciencia que anomenem desig. Tot desig comprèn la represen
tació de l'objecte desitjat i la del fet efectiu que aquest objecte produí en la 
nostra ànima. Aquesta doble representació produeix un sentiment de plaer; 
mes amb aquest sentiment es combina el dolor causat per l'absen.cia de l'objecte. 
Lo contrari del desig és l'aversió. 

Els desigs poden ésser accidentals o habituals; en aquest cas poden anome
nar-se inclinacions. 

Donem el nom de passió a tota inclinació o desig habitual que presenta 
un grau elevat en la intensitat de l'element afectiu i en la vivacitat de la 
representació que l'acompanya. Tota passió pot oferir dos períodes: un ascen
dent i un altre descendent. 

Quan la passió arriba a cert grau (2) converteix a ella mateixa tota l'acti
vitat de l'ànima; la passió no s'enllaça amb l'ús de l'enteniment, però el subor
dina a les seves finalitats. La passió és una pertorbació de l'ànima, com l'ano
menen els llatins; és la que introdueix el desordre en els nostres sentiments, 
subjecta l'enteniment i esclavisa la voluntat com aquesta no oposa una resis
tencÍa vigorosa. 

Quan l'aparició sobtada d'una passió es presenta amb molta intensitat i 
produeix els efectes orgànics en el seu major grau, tenim la commoció o emoció. 
Aquest fenomen no exclou l'ús de l'enteniment per judicar de la situació de 
l'individu que l'experimenta. La commoció no s'ha de confondre amb la 
passió, mal que aquesta en alguns dels seus períodes vagi acompanyada dels 
efectes orgànics del sentiment en un grau igual al que representa l'emoció. 
La passió es durable, l'emoció és transitoria. 

Els sentiments més elevats que ofereix la conciencia humana poden pre
sentar-se en un estat de vivacitat comparable a un. estat de passió. Llavors 
tenim l'entusiasme. Aquest fet es distingeix de la passió, no solament pels 
objectes que el causen, sinó també perquè admet el ple exercici de l'enteniment. 
Per això distingim l'entusiasme en favor d'un principi i l'exaltació en favor 
d'una opinió. 

• 

(1) En el text: revelaci6n. 
(2) En el text: llegue a cierto grado. 
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DE LA DIVISIO DELS SENTIMENTS 

La divisió dels sentiments pot fer-se segons l'objecte que els produeix. 
Des d'aquest punt d'ovir la divisió més general que pot fer-se és la dels 
sentiments relatius a les coses, separats d'aquells altres que es refereixen a les 
persones (1). 

Els primers són la base dels desigs, i els segons ho són dels afectes (en sentit 
estricte). Així, unes vegades sentim per la presencia d'un objecte inanimat 
(una muntanya, una estatua), mentre que en altres casos sentim per la pre
sencia dels nostres consemblants. També observem que en alguns homes 
predominen els sentiments que es refereixen a les coses, mentre que en altres 
predominen els que es refereixen a les persones. 

Pressuposant aquesta primera divisió, procedirem a l'enumeració dels sen
timents més importants. 

El primer sentiment del qual hem d'ocupar-nos es pot anomenar de nostra 
existencia (sentiment de la vida). Aquest sentiment no s'ha de confondre 
amb la sensació vital, sinó que s'ha de referir a la conciencia que tenim de la 
nostra propia vida; d'aquest sentiment s'origina el desig de la nostra conser
vació i el fenomen afectiu que és concomitant i conseqüent d'aquest desig. 
El sentiment de la nostra existencia es presenta en forma de plaer quan tenim 
conciencia d'una activitat variada i enèrgica i en forma de dolor quan existeix 
monotonÍa i remissió de la nostra activitat. La influencia de la varietat és del 
domini de l'experiencia comú, així com la necessitat d'una alternativa del 
treball amb el descans com a condició d'un desenrotllament íntim de la nostra 
activitat. 

Al sentiment de la nostra existencia referim el plaer de la novetat. En efecte: 
la presencia d'un objecte nou excita la nostra activitat en una forma que no 
s'havía exercitat encara. Per altra part, el contrast que aquesta activitat 
forma amb el nostre estat intern ofereix major vivacitat que la que presenten 
els actes a què estem avesats, resultant d'això que fins que la nova activitat 
que ha despertat en nosaltres l'objecte nou es posa en el mateix grau que els 
actes habituals dura el prestigi de la novetat. Per això podem esperar que 
s'hagi esvaït aquest afecte per judicar amb acert sobre el valor afectiu de 
l'objecte que se'ns presenta. 

Al mateix sentiment referim el sentiment de dolor que anomenem enuig 
lo mateix que el sentiment de temor en tots els seus graus (horror, terror, 
pasme). 

S'anomena sentiment de la dignitat personal aquell fet afectiu que expe-
• 

rimentem quan ens reconeixem autors d'algún efecte. El judici que formem 

(1) En el text: a las C08as y la de aquello8 que se refieren a las personas. 
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de l'efecte produit pot servir per regular el sentiment de la dignitat personal. 
Aquest sentiment es refereix a tota classe d'efectes i és independent dels altres 
sentiments encara que s'ofereixi combinat amb ells. 

El sentiment de la dignitat personal constitueix el fonament del sentiment 
de la opinió. Donem aquest nom al sentiment que experimentem per la opinió 
que de la nostra obra formen els nostres consemblants. Aquest sentiment és 
derivat; així és que quan la nostra naturalesa afectiva està ordenada, no es 
presenta el sentiment de l'opinió si no existeix el de la dignitat personal; amb 
tot i això, el sentiment de la opinió, un cop excitat, pot pendre majors pro
porcions (1) que la digni.tat personal que ha servit de base. 

El sentiment de la opinió, encara que derivat, té igual legitimitat que el 
de la d'gnitat personal, si es funda en una manifestació sincera i en una opinió 
justa, o sigui en la inc01'ntpta vo,!,: bene judicanti1tm de que parla Ciceró. El 
sentiment de la dignitat personal pot trobar-se modificat pel de la opinió. El 
sentiment de l'orgull és una perversió del de la dignitat ,personal i el de la 
vanitat és una desviació del sentiment de la opinió. 

S'anomena sentiment de curiositat el sentiment que experimentem pel 
simple fet de coneixement. Aquest sentiment en el seu estat primitiu és inde
pendent de la utilitat de la dignitat personal i de la opinió. 

El sentiment de curiositat l'excita primer el coneixement del món físic; 
més tard, apareix quan contemplem els fenòmens del món moral. En el primer 
període de la vida sol oferir aquest sentiment un caràcter de generalitat; pos
teriorment ve la concentració sobre certa classe d'objectes: d'aquí la varietat 
de vocacions científiques. El sentiment de curiositat té diferent valor segons 
els objectes que l'excitin i segons la manera com els coneixem, podent-se esta
blir una divisió del mateix en sentiment de curiositat comú o vulgar i senti· 
ment de la ciencia. El caràcter del sentiment de la ciencia se'ns mostra també 
independentment de la utilitat, de la dignitat personal i de la opinió, encara 
que s'oferei'Xi combinat amb aquests elements. 

El caràcter primitiu d'aquests sentiments queda provat pel desig de saber 
que engendra i pel predomini que aquest desig pot pendre en la nostra ànima 
fins arribar a convertir-se en passió. El desig de saber assenyala una tendencia 
de l'esperit humà que Ciceró descriu a.mb a.questes paraules: Est animorum 
ingeniorumque nostrorum naturale quoddam quasi pabulum consideratio, con
templatioque naturae. 

Hi ha una classe de sentiments que depenen del coneixement que tenim de 
l'estat afectiu dels nostres consemblants. Aquests sentiments són el fonament 
dels afectes propi ament dits. S'anomena sentiment de benvolença, així el plaer 
que experimentem al contemplar el benésser dels nostres consemblants com 
el dolor que sentim de la llur desventura. El sentiment de la benvolença esta-

(1) En el text: proposiciones. 
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bleix una correspondencia. harmònica en l'estat afectiu dels diferents individus. 
Els sentiments de benvolença són completament desinteressats, com ho proven 
els sacrificis que per al benésser dels seus consemblants feren en tot temps els 
homes en els quals aquests sentiments estàn profundament arrelats. Entre ols 
sentiments de benvolença poden comptar-se el de la familia, d'amistat, d 
compassió i de patriotisme. 

Enfront dels sentiments de benvolença existeix un altre ordre de • nti
ments anomenats de malvolença, els quals e tableixen una. oposició entre 
l'estat afectiu dels nostres consemblants i el no tre. Aque t entiment es pro
dueix en forma de plaer per la desventura dels nostres consemblants i en forma 
de dolor pel benésser que aquests experimenten. Els sentiments de malvo
lença són una mostra de la perversitat de la nostra naturale a afectiva. Així 
ho veiem, per exemple, en el sentiment de l'enveja, que no és més que la 
perversió (1) del sentiment d'emulació. Aque t sentiment (2) que neix de 
la comparaci6 de la nostra obra amb la dels nostres con emblants, no conté pri
mitivament l'element malèvol que el transforma en el sentiment de l'enveja. 

Entre els sentiments de malvolença n'hi ha un que es considel'a com a pri
mitiu, i és el sentiment que experimentem respecte d'aquell que ens ha inferit 
un danyo una ofensa. En la nostra infantesa, el sentiment neix indistintament 
en els dos casos que havem citat; més endavant es limita a les ofenses rebudes, 

De tot lo dit resulta que l'home experimenta sentiments: l.cr, com a ésser 
productor; 2.6n

, com a ésser cognoscent; 3.er, com a ésser social. 
A més dels sentiments que s'han anomenat n'existeixen d'altr s d'un ordre 

8uperior; tals són els sentiments de lo bell i de lo sublim, el sentiment moral 
i el religiós. 

(1) Bn el text: no es mal que la pC7'verswn. 
(2) En el text: aacimiento, 
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, 

DE LA VOLUNTAT 

La voluntat és lo. facultat de les volicions. La volició és un acte que no s'ha 
de confondre amb cap altre, i per tant, de fer-ne una distinció acabada, hem de 
considerar-lo separadament dels seus antecedents i conseqüents. 

En el llenguatge comú distingim entre voler i operar, reconeixent que el 
yoler s'ordena per l'operar. També distingim entre voler i desitjar. L'objecte 
del voler o de la volició és sempre una acció nostra, mentre que l'objecte del 
desig pot ésser una acció d'altres i també un fet de la naturalesa. Podem ob
servar la volició quan ens resolem després d'una detinguda deliberació. 

La reconeixem també clarament en veure que estant nosaltres disposats 
per una acció, I1questa però no es verifica sense el jo vull. Finalment, notarem 
l'existencia de la volició, observant que no és prou l'existencia d'un desig 
per a que l'acció os realisi, sinó que es necessita que entre el desig i la acció 
serveixi de mitjà l'acte de la voluntat. Podem dir, doncs, que la volieió pot 
observar-se com un fet que s'afegeix al desig i precedeix l'acció. 

La volició considerada en ella mateixa és un fet evidentment actiu: és un 
desplegament de l'acti.vitat de l'ànima. Es un acte conscient. Es un acte que 
procedeix exclussivament del jo. El seu caràcter distintiu és la llibertat (lliure 
albir). Aquest caràcter és primitiu i és més fàcil d'observar-lo que de definir-lo. 

En tota volició, no solament cn teni.m conc ien cia com un fet intern, com 
un acte de la nostra vida conscient, sinó que sabem que és un acte que podem 
deixar d'exercitar; de manera que no solament tenim coneixement d'un fet, 
sinó que coneixem la nostra potencia activa, la nostra facultat. Tal és el 
caràcter que observem en les nostres resolucions, les quals sabem que poden 
ésser per nosaltres sostingudes, continuades i revocades. D'aquí resulta la 
distinció que fem entre la voluntat, que és potencia lliure, i les altres poteneies 
actives tant en l'home com en altres éssers (potencies que anomenarem natu
rals). Aquestes potencies, quan s'han complert els requisits de les mateixes, no 
poden deixar d'operar. Així, per exemple, complerts tots els requisits de la 
visió, no pot deixar de realisar-sel 'acte, així com un cop deixada anar la pedra 
de la mà no pot deixar de caure. Mes la potencia lliure pot deixar d'operar 
encara que s'hagin realisat tots els requisits de l'acte. Ens ho diu bé l'expe
riencia, quan ens neguem als nostres més vius desigs i quan ens resolem contra 
l'evidencia del judici pràctic (Video meliora proboque, deteriora sequor). Així 
doncs, la voluntat, per la seva naturalesa, és exempta de lleis físiques; podem 
dir d'ella que lata loedera ntmpt¿nt. 

La llibertat s'anomena de contradicció, en quant podem voler o deixar de 
voler, i de contrarietat, en quant podem creure una cosa o la seva contraria. 

Els antecedents immediats de la. nostra volició han rebut el nom de motius. 
Es divideixen en afectius i racionals. Els primers tenen el llur fonament en les 
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sensacions i en els sentiments (desig inferior i superior); els segons, consis
teixen en judicis que refereixen a la convenien cia (interès) o a la moralitat de 
les nostres accions. Els motius no poden anomenar-se causes de les nostres 
determinacions. Respecte dels motius racionals no pot haver-hi el menor dubte, 
i quant als afectiusl'experiencia ens diu: primer, que no sempre ens conformem 
amb el més fort, i segón, que quan ens resolem conformant-nos amb el dicta
men de la raó pràctica, anunem la influencia del motiu afectiu que s'oposa 
a la nostra resolució. 

Quan la volició es combina amb els motius afectius tenim el major desple
gament que la nostra activitat pot assolir. La conformitat de la volició amb 
el desig augmenta l'aprehensió de l'objecte desitjat; fa que l'enteniment consi
deri la part agradable de l'objecte, el qual en virtut d'aquesta acció es fa més 
cobejat; per altra part tenim, però, un punt de vista parcial i un impediment 
per judicar certament de la conveniencia o moralitat de l'objecte. 

Lo que s'anomena inclinació de la voluntat no és més que el resultat de 
la conformitat de la volició amb els motius; es coneix a posteriori. La diferencia 
de diferents motius és la condició de la deliberació. Aquesta es redueix a la 
comparació que fa l'enteniment d'uns motius amb els altres i també dels dife
rents mitjans de portar a terme l'acció per satisfer-los. En aquest procediment 
apareix clarament el lliure albir (llibertat d'elecció); el conseq üent de tota 
volició s'anomena acció (sentit estricte). 

La volició és eficaç, i transporta a l'acció el seu caràcter distintiu. Així és que 
l'home, en quant és dotat de voluntat, apareix en mig de la natura com a agent 
lliure. D'aquesta manera es contraposa radicalment a tots els agents naturals. 

L'experienci~ ens mostra que tenim l'ús de diverses potencies, és a dir 
que, quan volem, aquestes potencies despleguen la seva activitat segons el nos
tre intent. Tal és el fet del nostre poder. Mes, com que aquestes potencies (quan 
fan l'ofici d'instrument) no són obra nostra ni estàn sempre subordinades a la 
nostra voluntat, d'aquí la distinció entre voler i poder, distinció que apareix cla
rament quan ens oblidem del quid ferre recusent, quid valeant humeri. Quan les 
potencies estàn subordinades a la nostra voluntat, el voler i el poder es com-

• 
binen en un sol fet i l'home es presenta, segons s'ha dit, com a agent lliure. 

La divisió que hem de fer de les nostres accions ens diu quina és la divisió 
del nostre poder. D'entre les accions, les unes són externes i les altres internes, 
i el nostre poder es refereix a la locomoció i a la direcció dels nostres pensa
ments; en altres termes: la facultat locomotiva i les facultats cognoscitives 
estàn subordinades a la voluntat humana. Aquestes potencies tenen els llurs 
actes propis (actiones impemtae) , les quals s'exerceixen en virtut d'un acte 
de voluntat (actio impemns). 

< Quant a la facultat locomotiva, l'actio impemns, s'ofereix clarament quan 
ha arribat el moment d'operar: llavores tenim concieneia clara de un io vull, 
que després d'haver experimentat certa oposició de l'organisme acabem per 
dominar completament l'aparell locomotiu. 

(Seguirà) 
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