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Fa una vintena d'anys parlava arnb el Pep Cal- 
samiglia sobre filosofia catalana. Va sortir a la 
conversa, naturalment, Joaquim Xirau, mestre 
de tants. Vaig dir al Pep Calsamiglia que una ve- 
gada havia escoltat Xirau dir que, malgrat la dis- 
rancia filosofica que hi havia entre el1 i Ramon 
, . 1 urró, l i  semblava que era una personalitat filo- 
sofica remarcable que calia «incorporar» a la his- 
t6ria de la filosofia catalana. Per que no escrius 
unes ratlles. encara que siguin només exposito- 
ries, sobre la filosofia de Ramon Turró? em va 
preguntar Pep Calsamiglia. Les podríem publi- 
car. quan sigui I'hora, en alguna revista de filo- 
sofia catalana. Vaig escriure aleshores les pagines 
que m'havia suggerit el Pep Calsamiglia. i que 
han restat. fins ara, inedites. Les publico en la 
revista de filosofia catalana que dedica un núme- 
ro a la memoria de Pep Calsamiglia i d'aquesta 
manera acompelixo. vint anys després, el desig 
del nostre admirat i recordat amic. 

Una de les maneres menys inadequades de de- 
finir la filosofia de Ramon Turró és la següent: 
resolució naturalista del problema epistemol6gic 
fonamental de Kant. Ara bé. el «fenomen pri- 
mordial» que proposava Turró no era, com en les 
tendencies naturalistes del.segle xix. el clima, la 
raqa o «la vida», sinó un fet fisiologic determinat: 
la fam. Turró volia esbrinar «com i de quina ma- 
riera hem arribat a coneixer que en les coses que 
poblen I'ambient en el qual vivim hi ha una cosa 
substantiva que no és percebuda pels sentits» (La 
hcae trefica de la intelkencia, 1918, pag. 14). 
L'allunyament d e  tota consciencia-reflexa 
-fundada en la noció de I'energia específica 
dels sentits, de la qual havia parlat Johannes 
Müller- obliga a buscar dins del subjecte -un 
subjecte «natural»- els elements que ens poden 
conduir al coneixement. Es passa d'aquesta ma- 
nera de I'analisi kantiana de la idealitat trans- 
cental a una observació empírica. Pero I'observa- 
ció empírica ens mostra, en primer Iloc, «I'espe- 
cificitat de les sensacions trafiques». Aquestes 
sensacions són, en opinió de Turró, els elements 
sobre els quals cal bastir el sistema del coneixe- 
ment. No perqu? tot el coneixement, en les se- 
ves múltiples formes, sigui reduible a la fam, o 
sigui conseqüencia del «tornaveu trofic», sinó 
perque és el seu estrat basic, sense el qual el co- 
neixement no és possible. Per consegüent, la 
fam no és, com escriu Ramon Turró, «una im- 

pulsió amorfa que ens porta a ingerir aquesta 
classe de cossos exteriors que enomenem "ali- 
ments", sinó una suma de tendencies electives 
que ens porten a ingerir els aliments que conte- 
nen virtualment les substancies que cal anabolit- 
zar a fi de restablir la composició original de la 
materia vivent i que ens porta a ingerir-los 
d'acord arnb la tasa prefixada per la nodrició ma- 
teixa» (op cit., pig.  6 3 ) .  La farn sembla ser, per 
consegüent, una mena d'«impuls» que soste els 
altres impulsos, pero és un impuls que porta en 
el seu si la possibilitat d'elecció i ,  en conseqüen- 
cia. la possibilitat d'un conezxement de la coca 
e.rcollzda. Les sensacions trafiques acusen la ne- 
cessitat d'una substancia, pero d'una substiincia 
difirenczada. 

És obvi que el pas d'aquesta necessitat de di- 
ferenciació al coneixement planteja nombrosos 
problemes. Ramon Turró no els ignora pas. Per 
comentar. posa en relleu que la sensació trafica 
és solament «la primera materia sobre la qual 
s'ha de muntar I'objecte del coneixement», per- 
que «una cosa és sentir sed i una altra cosa, ben 
diferent. és coneixer I'aigua arnb la qual s'ha de 
satisfer la sed» ( o p  cit., pigs. 7 5  i 82). No obs- 
tant, la distancia entre coneixement intel.lectual 
i sensació trofica no és ni infinita ni irreconcilia- 
ble. Hi ha un pont bastit pel «quadre de les im- 
pressions~ que recorden I'efecte trofic, de mane- 
ra que «primer coneixem les coses per I'efecte 
trofic que determinen, abans que ens sigui cone- 
gudes per I'aspecte espacial en que ens son pre- 
sentades per mitji de la percepció externa» (op. 
ctt., pig. 92. També, i sobretot, 0rken.r delco-  
neixement. La fam, 1912 [edició d'Edicions 62 i 
«la Caixa», 1980, Cap. VII, especialment pags. 
61 i següents). 0, com diu també Ramon Turró: 
«No coneikem de la mateixa manera amb les im- 
pressions sensorials -que ens permeten reconei- 
xer les propietats nodrimentals dels aliments- 
que amb les imatges sensorials -que ens perme- 
ten reconeixer els objectes-. Llur respectiu valor 
l @ k  es molt dzyerent (el subratllat és meu). 
Amb les primeres reconeixem la presencia de co- 
ses, de la substantivitat i de la realitat de les 
quals ens assessora la sensibilitat trofica, mentre 
que amb les segones coneixem objectes que dife- 
renciem uns dels altres, segons les diferents im- 
pressions determinades sobre els sentits, pero de 
la realitat de les quals no podem dubtar perque 
s'han fet relativament més representatives de la 



realitat que de  I'objecte (distinció, afegeixo, 
cliissicament kantiana). Si en un primer estadi la 
i n t e l , l i g t t i c i a  no  hagués  comenqat  per  
representar-se les coses que nodreixen per mitjii 
de les impressions que reben els sentits, mai no 
podríem, en diferenciar uns objectes dels altres 
per la percepció externa, donar per ben establert 
que les nostres imatges responen a coses que 
cxisteixen i subsisteixen independetment de les 
nostres imatges)) (op. cit., piig. 107). 

Vciem aquí un aspecte fonamental del pensa- 
rnetit filosofic de Ramon Turró: el no desconei- 
xer la distit-icia entre sensació i representació i d -  
tiuc qiian admet que la segona esti basada en la 
pritmera. Aix6 explica que la substancia nodrido- 
ra. en ésser percebuda com a cosa exterior, no si- 
gui j;i «com ho va ser en un moment més obscur 
de la intcl.leci6. una cosa que ingresa i determi- 
na uti efccte berii-fic, sinó allo que ha de ingresar 
a fi de praduir tal efecte)) o ,  si es vol, «la impres- 
si6 qiie brolla del fons orginic com una f o r ~ a  ce- 
ga i cns Ilanqa cap al m6n exterior, dcixa de ser 
cega. transforrnant-se en intcl~lecti\~a. quan les 
notes a'illadcs que surninistrcn cls sctitits propor- 
cioiicn cls clcmcnts representat iiis de la s~ ibs t in -  
c i ; ~  riodridora)) (Cf.  E/(  on''cn.r d./ ~ . o l i ~ r k c r n ~ ~ n ~ .  
Ida,f2m. Cap. IX. l>a,r.r/'m). 

Pcr c,onsegücnt. la representacií, varia amb la 
cosa representada. de manera que el primitiu 
subicctivisrne de la teori;~ tr6fic.a esdcvé un ob- 

jectivisme -un objectivismc, ben entes. de rairc 
naturalista-. La teoria del cotieixcrncnt que va 
elaborar Ramon Turró és, des d'aquest punt dc 
vista. un intent de  corregir, per mitji d 'una for- 
ma empirista. el subjectivisme idealista a qui. 
por portar I'epistemologia kantiana quati s'ac- 
centua massa el motiu transcenderital en dctri- 
ment dcls motius enipírics. Les raoiis d';iquest;i 
embestida contra el subjectivismc s0ri pei a K;i- 

mon Turri, bcn clarcs: es rracta iio solamciii 
d'cstablir les bases d'iina ciciic,ia s6lid;i. siní) 
també Ics bases d ' u n ; ~  societat cst;ible. AixO ex- 
plica I;i insisti-ncia de 1-urrí) sobre el quc ;inonic- 
n;i «I;i discipliii;~ mcnt;il». ncccssiria taiit pcr a la 
cilncia r,om pcr a la socict;it. K;inioii 'l'urrí) parla 
del «rn;il del subjectivismc, quc cs el tiial del 
riostrc tcmps» (Cf .  Ln d:i.ci'p//'iin mrvta/. 1024. 
plg .  24 ) .  Pero en arribiir aquí podcni prcgiintar- 
nos S¡ el peiis;inietit de K;irnon 'l'urrí). quc de pri- 
mer ; i r i t i i v i  scmblava cxclusivariicrit f;)ii;iriientat 
cii i i i i  cx;inlcn cicntífic. no csi;iv;i. cii darrcr icr- 
me. dcicrniiii;ii, o ;ilrncriys p;irci;ilr~icnt coridi- 
c i o i i ; i i .  pcr cxigeticics riiorals. Si 6s així, cl scu 
«k;iiiiisriic» 1i;iiiria cstat encara rnés accentuat del 
cliic podria pulsar-se, perque, de manera no  
nioli dikrcnt de la del tnateix Kant, hauria pres 
1;i nr;10 prici ic,;i» con1 orientadora de la «ra6 teori- 
c.:i.. liii piiiii que v;ildri;i la pena discutir amb 
1 0 i ; i  c:iln~;l. 


