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Una concepció integral de la Historia de la 
Filosofia acostuma a veure la marxa del pensa- 
ment com una serie no interrompuda d'esforqos 
de la raó humana en la recerca de lo Absolut. 
D'aquesta concepció n'han nascut dues interpre- 
tacions contraposades: qui creu trobar en cada 
nova sistematització doctrinal l'expressió de la 
realitat; qui representa la Filosofia com una 
eterna lluita de sistemes sense més eficacia que 
la veritat subjectiva; símbol de dues actituds de 
l'esperit humii, la optimista de que és exemple 
la concepció pura hegeliana, i la pesimista, dels 
esckptics de tots els temps i dels partidaris del 
tradicionalisme i del fideisme. Mes la marxa 
del pensament no es pot representar per una 1í- 
nia recta; ni és constant, ni és uniforme. A més 
dels moments de gran riquesa ideolbgica, la his- 
tbria registra les epoques de decadencia i de res- 
tauració. 

Els temps actuals es troben encara en la con- 
fluencia de dues orientacions que marquen els 
sistemes del segle XIX; el Kantisme continuat 
fins al subjectivisme absolut i el positivisme que 
ha determinat un corrent general agnbstic sobre 
la concepció del món i de la vida, i podríem afe- 
gir que el pragmatisme, reunint característiques 
d'ambdós sistemes, ha dit l'última paraula, re- 
petint l'aforisme protagbric: l'home és la mesu- 
ra de totes les coses. 

Chide ' ha caracteritzat arnb bastant precisió 
la tendencia de la Filosofia moderna arnb el nom 
de mobilisme. En síntesi, el sistema vindria a 
ésser el resultat lbgic de totes les direccions que 
s'aparten de la tradició realista i espiritualista. 
El fons de les coses seria la multiplicitat indivi- 
dual (pluralisme); canvi, fluxus perpetuu (ac- 
tualisme); carencia de lleis fixes (disteleologia); 

* «. . .Idealitat, metafísica, espiritzlalisme ( .  . .)  va 
publicar-se l'any 1923 al primer i fins ara únic Anuari 
d'aqueiia Societat Catalana de Filosofia que va fundar 
el venerable Ramon Turró. El contingut d'aquesta mo- 
nografia fou presentat com un programa d'orientació 
per a les noves promocions universitiries. Conté l'es- 
quema general dels meus cursos de Filosofia sistemi- 
tica professats a la Facultat de Filosofia i Lletres du- 
rant deu anys i havia servit de síntesi, al mateix temps, 
de les orientacions doctrinals de les meves ensenyan- 
ces durant aqueii període, per bé que més que l'exposi- 
ció d'un sistema era l'exponent invariable de la meva 
tendencia íiiosbfica.~ (Jaume SERRA HUNTER, Sentit i 
valor de la nova filosofia, Polonio & Margelí, Barcelo- 
na, 1934, pp. 10-11). [Hem respectat l'ortografia de 
la publicació original.] 

l Le mobilisme moderne, París, 1908. 

inadaptable a tot principi d'organització racional 
(irracionalisme). 

La principal causa d'aquesta crisi filosbfica 
hem de cercarla en la desintegració de la cul- 
tura espiritual, que és per essencia totalitat i 
harmonia. La Filosofia conviu, especialment, 
arnb la ciencia; primer coincidint arnb ella, des- 
prés superant-li, sempre ajudant-se i comple- 
tant-se. En seeon lloc la Filosofia Drocura donar " 
a l'home una visió de l'univers, arribant per 
mitjans naturals (pensament i experiencia) a pe- 
netrar els problemas-límits del coneixement i 
de l'acció. Essent pel mateix motiu una mane- 
ra de veure mitjancera entre el saber científic i la 
creencia religiosa, s'explica perque el conflicte 
entre la raó i la fe i en general tota falsa posi- 
ció de les relacions entre les necessitats de sa- 
ber i de creure rau en una filosofia insuficient i 
extraviada. L'esperit huma no pot tancar-se en 
les antinbmies insuperables que resulten d'una 
ciencia, pensar histbric i condicionat, i de la filo- 
sofia que mira les coses sub specie aeternitatis *. 

Un dels aspectes més característics de la Fi- 
losofia moderna en relació arnb la Filosofia me- 
dieval és el retorn als procediments de les cien- 
cies de la natura. Ningú no pot desconeixer el 
progrés extraordinari que sobre l'antiga Lbgica 
representa l'humanisme del Renaixement, el na- 
turalisme dels anglesos i el matematisme dels 
cartesians. Aquell malentes de la filosofia i de 
la ciencia desapareix quan els filbsofs i els savis 
entren en un terreny comú de recerca: la natu- 
ralesa; utilitzen els mateixos instruments: l'ex- 
periencia i la inducció, i es contenten arnb una 
mateixa forma de certitud. Perb, en aquesta via 
d'amical consorci entre la filosofia i la ciencia, 
la filosofia anava perdent per graus sa fesomia, 
transformant-se en una ciencia especial al costat 
d'altres ciencies o perdent tots els seus dominis 
dels que s'apoderaven les altres disciplines del 

La Teologia, la Filosofia, la Ciencia i fins 1'Art 
tenen funcions ben definides: iiur collaboració en una 
concepció total del món és diferent. Paulsen assenya- 
lava a la filosofia de  l'esdevenidor com una missió es- 
pecial la de conciliar la ciencia i la creencia. (Die Zu- 
kunftsaufgaben der Philosophie en «Die Kultur der 
Gegenwart», 1, Berlín, 1907). 



coneixement. Exil.liada ara del seus vells domi- 
nis, hom li assenyala avui una nova missió: la 
de reconciliar a les ciencies o la de posar-se al 
servei de les necessitats de la vida. 

Si la teoria instrumental del coneixement és 
l'última paraula de la Filosofia, podem afirmar 
també que el comú denominador dels sistemes 
nous és el relativisme 3. El relativisme pren una 
postura semblant a la dels esceptics clissics. Nin- 
gú no dubta que el coneixement és una relació; 
sia coneixement intuitiu (subjecte-objecte), sia 
coneixement representatiu (subjecte-objecte-re- 
presentació); les hipbtesis comencen des del mo- 
ment que tractem de fixar el caracter essencial 
de la relació de coneixement. La relació, que 
constitueix el coneixement, no obliga a l'afirma- 
ció d'una relativitat fenomenolbgica que sia 
connatural a tota forma d'actuació del pensa- 
ment. Els termes d'aquella relació són posicions 
de realitat, d'existencia, és a dir, absoluts; és el 
pressupost necessari de la intelligibilitat de la 
mateixa relació. Demés, l'afirmació, essencia del 
judici, (no és per ventura una posició supra-fe- 
nomenal, a menys de confondre-la amb la pura 
consecució empírica de les representacions? Dir 
que els termes són posteriors a la relació és afir- 
mar quelcom absolut de la relació, és posar la 
relació corn a realitat. La possibilitat d'establir 
relacions de caracter universal és condició ne- 
cessiria de tota doctrina científica, mes el rela- 
tivisme mai no podrd sortir d'una serie infinita 
de posicions de relativitat 4. 

Una concepció fenomenista del coneixement 
desconeix l'essencialitat de la relació cognosci- 
tiva, cb és, posar-nos en contacte ideal amb les 
coses. Seria difícil caracteritzar d'altre mode el 
coneixement; el coneixement no és pura passi- 

Sempre partim del concepte de la Filosofia mo- 
derna agnbstica i relativista, reconeixent, empero, l'e- 
xistencia, durant aquest període de la Filosofia, d'esco- 
les i direccions que conserven i renoven l'antiga con- 
cepció substancialista i dogmhtica. En aquest sentit, la 
Metafísica ha anat realitzant la incorporació dels resul- 
tats de les ciencies naturals i histbriques a les tesis de 
l'espiritualisme, i és encara aquesta una tasca que esta 
lluny de considerar-se corn deíinitivament realitzada. 

Alguns idealistes anglesos (Green, Seth) troben 
la unitat que manca a l'experiencia, no en lo absolut, 
sinó en la mixima complexitat i riquesa de relacions; 
mes aquest absolut no és substancialitat, ni transcen- 
dencia, sinó, a lo més, totalitat. L'idealisme angles 
sembla que no sap eludir radicalment la concepció fe- 
nomenolbgica de la realitat. 

vitat, ni subjectivitat; corn la tensió voluntiria, 
és al mateix temps activitat i energia conscient; 
si manca a una representació la consciencia d'un 
quid irreductible a l'acte formal, no es pot dir 
que constitueixi un veritable coneixernent. 

Mirem ara el problema des del costat de la 
ciencia. 

En sa polemica contra la filosofia, la ciencia 
s'ha trobat defraudada en ses pretensions cons- 
tructives. No ha pogut esvair el fantasma de la 
Filosofia corn tampoc pogué arrencar de l'espe- 
rit el sentiment de la moralitat absoluta i de la 
religiositat. La ciencia, esceptica, i intolerant 
amb la Religió i la Filosofia, s'ha trobat arrosse- 
gada pel corrent agnbstic i relativista. Si lo Ab- 
solut no es troba per aquells dos camins, lo abso- 
lut científic, les lleis físiques, els principis fo- 
namentals de la naturalesa, estan sotmesos a la 
mateixa condicionalitat, i tota construcció cientí- 
fica no és una conquesta parcial definitiva de la 
realitat, sinó una adaptació cbmoda, econbmica 
per a orientar-se en el món complex i perpetual- 
ment fluctuant de la Fenomenologia '. Pel bon 
relativista la ciencia no arriba a les coses; no 
passa de les relacions i és en tot cas una visió 
subjectiva de les qualitats de percepció i refe- 
rencia dels objectes sensibles. Mes l'experiencia, 
una pregona experiencia de la vida de l'esperit, 
va triomfant de tots els intents del scientisme i 
ara més que mai sera necessari cercar en la Fi- 
losofia una concepció de l'experiencia que salvi 
a la ciencia mateixa de son contingentisme. 

L'experiencia pura ha estat una creació for- 
mal de l'intellecte, tan abstracta corn la d'una 
raó pura, buida, sense virtualitat ni preformació. 
Pensem que el ple coneixement és un procés 
complex que comenqa per un estat subjectiu de 
distinció i de contrast i que acaba en l'objecti- 
vació de les representacions o estats de cons- 
ciencia. La immanencia de la raó en el coneixe- 
ment sensible estatueix ja corn a corolari que 
en els mateixos inicis de la investigació científi- 
ca l'interes filosbfic acompanya a l'acció escruta- 
dora del savi; la idea, deia C. Bernard, és el pvi- 
mum movelzs del raonament científic. 

La ciencia aplaca per a més tard els proble- 
mes ontolbgics; no deu resoldre'ls, pero tam- 

L'aspiració de tota ciencia natural és a esdevenir 
demostrativa, exacta, podríem quasi dir matemitica; 
la qual cosa no és sinó cercar un mínimum d'absolut, la 
realitat en els fenbmens. 



poc pot negar-los. Si els principis bhsics de la 
raó són illusoris, no hi ha manera de sortir de 
la pura descripció dels fets, d'una especie d'es- 
tadística més o menys exacta dels fenbmens que 
cauen sota I'observació. La generalització de la 
ciencia suposa idees i axiomes; vet aquí un pro- 
cés que es converteix per a la Filosofia en un 
problema: el de la universalitat i la necessitat. 
La teoria relativista de la ciencia es basa, doncs, 
en una concepció parcial de l'experiencia. Ens 
veiem obligats a reconeixer que hi ha funcions 
irreductibles de coneixement; hi ha irreductibi- 
litat d'experikncies; hi ha irreductibilitat de la 
raó a l'experiencia; hi ha encara irreductibilitat 
entre la funció abstractiva, que explica tot el 
moviment ascendent de la coneixenga i la intui- 
ció intellectual que ens relaciona directament 
amb el món de les idees i dels principis. La 
ciencia respon, doncs, sols a la meitat de l'ins- 
tint lbgic i del desig de saber; podríem dir que 
una poca ciencia aparta de la Filosofia; la veri- 
table i profunda recerca científica ens atansa a 
ella. 

Un altre punt a considerar en l'actual situa- 
ció de la Filosofia és la desintegració del siste- 
ma. La primera thctica contra la Filosofia foil 
iniciada per l'escomesa d'un grup de psicblegs. 
La doctrina escocesa del sentit comú i l'espiri- 
tualisme eclectic frances representaven el psico- 
logisme. El fet de subordinar al problema psi- 
colbgic els altres problemes de la Filosofia obria 
el camp a l'enemic. Aleshores sorgí la idea d'u- 
na reelaboració de la ciencia psicolbgica, a base 
de les ciencies naturals: és l'epoca de l'entusias- 
me per la Psicologia experimental, en la qual 
veiem altra volta confluir el naturalisme de l'es- 
cola anglesa i el matematisme cartesiii. 

Una important aportació al problema psico- 
Ibgic prové sens dubte de les ciencies de la vida; 
mes, reprenent la tesi de la correlació de la 
Fisiologia i de la Psicologia amb un esperit sem- 
blant al dels ideblegs de 1'Enciclopedia france- 
sa, la Psicologia fisiolbgica es proposh consumar 
l'obra d'emancipació de la Psicologia comenqa- 
da ja per la Psicologia experimental. La Psicolo- 
gia fisiolbgica, en constituir-se corn l'única Psi- 
cologia, ha transportat el problema de l'iinima 
de la Filosofia a la Ciencia; mes, corn era lbgic, 
per comptes de sostenir-se la Psicologia corn una 
investigació independent, ha acabat essent ab- 
sorbida per les ciencies de fenbmens menys com- 
plexes: la Fisiologia i la Mechnica 6 .  

L'evolucionisme, solidaritzant-se amb la Filo- 
sofia, produí també de moment la illusió d'una 
conquesta definitiva en el món de la Fenomeno- 
logia. Aquest metode produí la Psicologia ge- 
netica. Fou una nova invasió del corrent cien- 
tífic al camp de la Metafísica de la natura que 
substituya el concepte de devenir al d'una rea- 
litat substancial, perdurable, confonent dos pro- 
blemes ja diferenciats des del temps de la Filo- 
sofia presocrhtica; avui les aigües han tornat a 
son lloc i la hipbtesi evolucionista ha sofert 
nombroses restriccions en el mateix sector bio- 
Ibgic '. 

L'acció dissolvent de la Doctrina de l'expe- 
riencia pura prengué peu del fet histbric de la 
separació de la Física i de les Matemiitiques de 
la Filosofia per arribar a la conclusió que també 
les altres disciplines de naturalesa filosbfica de- 
vien emancipar-se; oblidant que aquests proble- 
mes estan articulats amb la Filosofia d'una fai- 
só ben diferent de corn ho estan la Física, les 
Matemiitiques i, en general, les ciencies de la 
natura. 

La intenció de reduir la Filosofia a la Meta- 
física, per a negar-li tota valor científica, i, per 
tant, d'esvair tota acció possible del pensa- 
ment ontolbgic sobre la vida, s'endevina en les 
direccions extremes del naturalisme. Pels qui 
accepten de bona fe totes les innovacions cientí- 
fiques i creuen en cada nova hipbtesi, una volta 
constituida la Psicologia corn a ciencia natural, 
les altres branques de la Filosofia s'esquinsen 
fiicilment. La Logica esdevé una Algebra del 
pensament, o una Metodologia de les ciencies 

Tan funesta o més, per a l'esdevenidor de la Filo- 
sofia, és la constitució d'una Psicologia purament corn 
a ciencia natural, corn negar la categoria de ciencia a la 
Metafísica. Al cap i a la fi, la Metafísica havia ja estat 
l'objecte de la crítica de l'escola anglesa des de Locke; 
Kant semblava haver pronunciat en aquest sentit l'últi- 
ma paraula.. . i després de Kant la Metafísica torna a 
prendre una marxa imrnoderada. 

Vegi's la interessant informació d'aquest movi- 
ment en la filosofia contemporinia d'illemanya, en Die 
deutsche Philosophie des X I X .  Jahrhunderts und der 
Gegenwavt, per T .  K. OESTERREICH (Berlín, 1923), 
que és la 13.= edició d'aquest període de  la íilosofia 
moderna alemanya del Grundriss der Geschichte der 
Philosophie, que comenci Ueberweg, i sobretot el pa- 
rigraf 56: La nova Metafísica: 1, La Metafísica biolb- 
gica; pp. 586-600. 



especials, fonamentada en la historia llur, i 
la Moral, una ciencia dels costums o, a lo més 
una doctrina sociolbgica de la conducta. La Fi- 
losofia general és el nou mot que cobreix els re. 
siduus de 1'Epistemologia i de la Metafísica, 
doctrines condemnades a l'eterna contradicció. 

Aquest procés de desproblematització de la 
Filosofia és encara, avui, la causa més profunda 
de sa crisi; per aixb és necessari tornar a la uni- 
tat de la Filosofia8. El desconeixement de la 
universalitat característica del pensar filosofic ha 
estat sempre causa de decadencia, mentre que la 
justa ponderació dels problemes és condició se- 
gura de fecunditat; en canvi, el predomini d'un 
a despeses dels altres, es pot interpretar com la 
tendencia a una visió de conjunt, que en certs 
moments de la histbria ha projectat nova llum 
sobre la solidaritat interna de les qüestions filo- 
sbfiques. 

Un intent de renovació en aquest sentit hem 
de veure'l en la formació de 1'Epistemologia. 
Recollint les suggestions de la Filosofia moder- 
na i principalment de Kant, la Teoria del co- 
neixement sembla el pas natural de la Psicologia 
a la Metafísica. En aquesta qüestió, com en 
moltes altres, la metodologia s'ha deformat en 
sistemitica, i lo que és un encert en l'ordenació 
serial dels problemes esdevé una equivocació en 
convertir-se en problema únic. 

L'exclusivisme de l'IZpistemologia, el proble- 
ma central de la qual és la crítica del coneixe- 
ment, no porta a resultats més satisfactoris que 
el psicologisme naturalista. La crítica, en son as- 
pecte sistematic, és un retorn a l'art de la dispu- 
ta, mentre que la tendencia de la vera filosofia 
és a solucions de validesa universal i objectiva. 
La contraposició dels sistemes ha estat sempre 
l'argument aquiles dels esceptics. Seria cosa ben 
migrada l'especulació filosbfica si es mantingués 
en els límits d'una nuda interrogació sobre la 
naturalesa i les causes de l'univers i de la vida. 
En aquest cas, la filosofia no representaria u n  
gran avenc sobre el saber vulgar. Les inquie- 
t u d ~  de l'esperit sobre els objectes que estan 
més enlli de les fites de la percepció, no s'es- 
vaeixen suscitant antinbmies, per tal com aques- 
tes declaren a la raó humana en una situació 
d'impotencia que és la negació radical de l'ins- 

8 MULLER-FREXENFELS, R., Die deutsche Philoso- 
phie des 20 Jahrhunderts in  ihren Hauptstromungen, 
Berlín, 1922. 

tint de saber i de la fe natural en nostres facul- 
tats de coneixer. L'Epistemologia és el primer 
estadi de la Filosofia sistemitica (la Psicologia 
i la Lbgica en són prbpiament les propedeuti- 
ques); convertir-la en metode exclusiu de recerca 
és quedar-se a meitat del camí, perque la Filo- 
sofia, que no fa més que enumerar problemes, no 
passa d'ésser una Metbdica de la vida intellec- 
tual que ficilment degenera en una filodoxia. 

Arribem, doncs, al problema, central per uns, 
únic per altres, de la Filosofia, al problema me- 
tafísic. D'aquest problema ha de sortir la solu- 
ció de la crisi actual del pensament filosófic, irra- 
diant al mateix temps, com doctrina de la idea- 
litat, a totes les formes de la cultura. 

11 

La Metafísica.. . Molts veuen encara darrera 
d'aquesta paraula prendre consistencia totes les 
preocupacions d'un coneixement a priori; miren 
a la Metafísica com un sistema d'abstraccions i 
de intuicions mistiques, especie de poesia del 
pensador, en lluita constant amb l'esperit de re- 
cerca, i amb la pretensió de substituir al dina- 
misme del treball intellectual el quietisme d'una 
ciencia infusa. No dubtem que hi ha falses Me- 
tafísiques de la mateixa manera que hi ha en la 
Historia de la ciencia mantes hipbtesis i teories 
que una observació acurada i reflexiva ha refu- 
sat; pero mai lo que és una orientació equivoca- 
da, una visió parcial dels objectes o un error de 
metode s'ha considerat obstacle per afirmar la 
realitat d'un problema. La Historia de les idees 
filosbfiques palesa un ritme de sistemes antagb- 
nics, mes a un esperit assenyat mai no li sera 
difícil descobrir el fil conductor del progrés efec- 
tiu de l'intellecte humi. Malgrat les discrepan- 
cies d'escola, la Metafísica ha anat fent son ca- 
mí; la necessitat metafísica l'experimenta el savi 
lo mateix que l'home vulgar, i avui es pot dir 
que I'antiga actitud de menyspreu ha estat subs- 
tituida per l'interes viu, i cada volta més gene- 
ral, dels homes de ciencia pels problemes filo- 
sbfics. 

En dues series de consideracions es fonamen- 
ta la possibilitat de la Metafísica. La ciencia co- 
menCa el treball conscient de l'home per desen- 



tranyar els secrets de la natura; estudia la 
complexitat dels fenbmens, les lleis de sos pro- 
cessos, les causes; en una paraula, fa clara i ex- 
plícita la intelligibilitat de les coses. L'explicació 
científica proporciona a l'esperit una seguretat 
superior a la de I'observació vulgar i realista, 
mes el plaer de la invenció experimental va 
acompanyat de la dolor que inicia el dubte del 
desmentiment per noves experiencies. Les rela- 
cions de coexistencia i successió li donen una ex- 
plicació empírica; la llei i la causa, una explica- 
ció racional; pero encara manca un nou pas per 
a la investigació perfecta; l'explicació última és 
la reducció transcendental de tot un teixit de 
lleis a les essencies i principis; es el perqu2 del 
perqu?, qo que deixa a l'esperit en estat de re- 
pos. Quan en el fenomenisme de la natura s'ha 
trobat la raó suficient, l'arrel íntima de l'ordre, 
la Metafísica substitueix a la ciencia. 

Un segon fonament de la Metafísica el tro- 
bem en la possibilitat de comencar una nova es- 
peculació: la vida mateixa de l'esperit. No és 
sols la transcendencia, lo absolut, co qui dóna 
naixement a la Metafísica; ho és, sobretot, la ne- 
cessitat de cercar un sentit a aquesta riquesa 
d'espiritualitat de la que no podem trobar una 
explicació satisfactoria en l'experiencia sistema- 
titzada. Suposant que fos Ilegítima la desintegra- 
ció, que alguns sistemes contemporanis han fet 
de l'antiga Enciclopedia filosbfica, quedarien en- 
cara per explorar dos dominis del saber humi: 
el problema de l'essencialitat i dels principis i el 
problema de la vida superior de l'esperit. 

Els antics arguments contra la Metafísica han 
fet son temps; valdrien, en tot cas, per ferir 
la Metafísica feta de pures abstraccions onto- 
lbgiques o la construida a l'entorn de concep- 
tes manllevats a una ciencia particular '. La veri- 
table concepció del món ha d'ésser «l'expressió 
de l'estructura de nostra totalitat psíquica, i no 
un pur producte de l'enteniment», com remar- 
ca Dilthey 'O, sistema de conceptes, científica- 

Una crítica de les formes principals de la Meta- 
física, principalment analbgica, es troba en la tesi de 
Dusuc, Essai sur la méthode en Métaphysique, París, 
1889. 

lo Dilthey compara les concepcions religiosa, poe- 
tica i metafísica del món, i en totes les tres formes hi 
veu la manifestació de l'experiencia personal; mes 
aquesta experiencia no pot interpretar-se com a criteri 
constitutiu si no té rels més fondes que la individua- 

ment fonamentats i tenint, per aixb, una signi- 
ficació objectiva. La Weltanschauung vindra a 
ésser una relació interna entre el coneixement 
de la realitat, la direcció de la vida i la conduc- 
ta de la voluntat, en els individus i en les so- 
cietats. 

Sota posició exclusivament intellectualista en 
el problema metafísic dóna forca a l'antiga po- 
lemica de l'empirisme angles que comenta John 
Locke. La nova concepció de la Metafísica no re- 
fusari el punt de vista crític; no res menys el 
considerara com un moment inicial o de tran- 
sició; 1'Epistemologia és una justificació refle- 
xiva de l'objectivisme, objectivisme que reco- 
neix en l'obra del coneixement igual valor a les 
dues doctrines de la realitat i de la idealitat. El  
realisme natural no és filosofia, pero la Filoso- 
fia cerca per temperament la realitat, i aquesta 
realitat, experiencia total per uns, esforc últim 
del coneixement racional per altres, respon a la 
llei de síntesi del pensament. 

En Filosofia, el problema metafísic és el fac- 
tor determinant de la sistematització ". Manca- 
ria als problemes filosbfics la unitat natural a 
tota disciplina científica si no existís un proble- 
ma central. Adoptant l'analogia de les ciencies 
especials, Grote deia que la Metafísica té en la 
Filosofia una funció semblant a la de  les Mate- 
mitiques en les ciencies de la naturalesa ''; l'as- 
piració de totes les disciplines filosbfiques és in- 
tegrar la concepció general de l'univers, arribant 
als problemes de l'eficiencia i de la finalitat. Ac- 
ceptant aquel1 simbolisme, la reflexió filosbfica 
caminara vers el punt de vista transcendental de 
la Metafísica, i així com les ciencies especials 

litat. (Die Typen der Weltanschauung und ihre Aus- 
bildung in  den metaphysischen Systemen, en la publi- 
cació collectiva «Weltanschauung», Berlín, 1911). " Assenyala Hoffding, amb raó, que si en el cor- 
rent biolbgic ocupa el primer iioc la teoria del conei- 
xement (Maxweii, Hertz, Mach) i en la Filosofia de 
les valors el problema etico-religiós (Guyau, Nietzsche, 
James, Eucken), en canvi en la direcció objetiva sis- 
temhtica el iioc de preferencia és per al problema me- 
tafísic, com un sistema coherent de 1'Univers (Ardigb, 
Bradley, Fouillée, Wundt).  La Filosofia científica i la 
Filosofia de la cultura representen, no obstant, dues 
posicions característiques del problema de l'existencia. 
(Vegi's Filbsofs contemporanis). 

l2 GROTE, Que és la Metafisica? (article de la re- 
vista russa «Voprosy filosofii i psichologii~, any 11, 
n.O 2, Moscou, 1890). 



constitueixen la Fenomenologia, que deixa in- 
tactes les qüestions de la naturalesa íntima dels 
processos, de la Psicologia, que és prbpiament 
l'estudi del fenomenisme de la consciencia, as- 
cendirem a les formes de la vida prbpia de 
l'esperit que són les valors supremes de la vida. 

La Filosofia moderna ha cercat dos camins 
per arribar a la Metafísica: el camí de la Física 
i de les ciencies experimentals, assenyalat per 
Bacon i seguit en general per l'escola anglesa, i 
el de la Matematica, empres per l'escola idealis- 
ta o cartesiana. Al cap de dos segles d'especula- 
ció, les solucions es succeeixen amb semblant 
parallelisme; en l'apriorisme de Kant reviu el 
metode matematic, mentre que el positivisme 
repeteix la marxa de la Filosofia de la induc- 
ció, conservada per obra de 1'Enciclopedia. 
Kant pretenia haver trobat el camí mitjancer en- 
tre el sensualisme i el racionalisme, perb en rea- 
litat s'inclina per l'últim sense destruir absolu- 
tament el primer. Tot i reconeixent la valor de 
sa polemica vigorosa contra el ve11 dogmatis- 
me, després de sa mort veiem reapareixer la 
Metafísica ontolbgica de tremp espinosa, i al 
cap de cinquanta anys el lema del retorn a Kant 
és una orientació que es dóna la m i  amb la 
filosofia agnbstica i fenomenista. La filosofia del 
segle XIX, diu Falckenberg, continua l'examen 
dels problemes suggerits per Descartes, Locke, 
Leibniz i Kant i per el1 «estudiar la Filoso- 
fia des de Descartes és estudiar la Filosofia del 
temps present» ". En realitat, fora dels medis 
intel.lectuals on la filosofia espiritualista encara 
resisteix, les dues deformacions de la Metafísi- 
ca, el naturalisme i el matematisme han seguit 
evolucionant fins avui segons les alternatives del 
pensament, motivades pels progressos de les 
ciencies d'observació i les noves orientacions de 
les ciencies histbriques. 

La Metafísica de  l'idealisme constructiu té 
tots els defectes del matematisme i pocs dels 
seus avantatges; la pretensió de crear una cien- 
cia abans o sense els fets i una religió de pura 
idealitat, un Déu fet per l'home a mesura de 
son pensament, ha contribuit a estendre el des- 
prestigi del metode especulatiu. En la mateixa 
Alemanya, la reacció anomenada del teisme es- 
peculatiu i les direccions de l'ideal-realisme trac- 

13 Grundziige der Philosophie des Nikolaus Cusa- 
nus mit besonderer Beriicksichtigung der Lehre von 
Erketmen, Breslaii, 1880. 

taren de salvar els principis de la filosofia pe- 
renne dintre del terme de la reforma ideolbgica 
de Icant. 

Enfront d'aquesta floració de sistetnes que va 
de Fichte a Lotze i que en certs moments fa 
pensar en l'epoca daurada de la filosofia grega, 
s'aixeci la protesta de la ciencia, i l'experiencia 
reclama els seus drets en la solució del problema 
últim de la realitat. Aleshores nasqué aqueIla 
concepció, tan estesa encara avui, de la Metafí- 
sica com a síntesi de les ciencies particulars 14 ,  

les quals es reparteixen el món de les coses cog- 
noscible~. Perb la Metafísica, reduida a una fun- 
ció purament organitzadora, a més d'ésser una 
transacció amb el Positivisme, resulta una Me- 
tafísica a precario. Aquesta concepció transmu- 
taria l'especulació metafísica en un complement, 
sí necessari, perb al mateix temps hipotetic i 
provisori del coneixement empíric que dóna la 
ciencia 'j. No oblidem tampoc que ~o que gene- 
ralment anomenem experiencia és ja el resultat 
d'una elaboració en la qual el pensament hi té 
la seva part, i que una Metafísica purament in- 
ductiva es veuria reduida a una doctrina de la 
versemblanca, en condicions analogues a les 
ciencies de la natura 16. 

Per altra part, és innegable que la Metafísica 
no pot eludir totalment l'experikncia 1 7 .  Siebeck 
ha donat proves d'una gran habilitat tractant de 
cercar la base experimental de tots els sistemes 
metafísics més absolutistes, i és que els proble- 
mes brollen primer de l'experiencia prbpia; el 
foc despertador de nostra activitat metafísica és 
l'experiencia viscuda; qualsevol que sia el punt 
d'obir en la construcció filosbfica, els materials 
estan sempre trets de la naturalesa; la Fenome- 
nologia de l'esperit, deia el mateix Hegel, és un 
viatge d'exploració. Mes no per aixb hem de 

l4 Si l'objecte de la Filosofia fos l'experikncia total, 
les cikncies, que ens donen concepcions parcials de la 
realitat, constituirian el domini de l'abstracció o de la 
visió tebrica, mentre que la Filosofia per ésser l'ex- 
perikncia viva tindria com a domini sols la raó pric- 
tica. 

l5 Tal pensaven ANGIULLI, La filosofia e la ricerca 
positiva, Nipols, 1868 La filosofia e la scuola, Nipols, 
1888; i CESCA, 1 fattori dell'evoluzione filosofica, Ve- 
rona, 1892, i Contributo alla storia del fenomenistno, 
Messina, 1894. 

l6 ES el concepte que sostenia Hartmann. 
l7 Die metaphysischen Systeme en la ((Vierteljahrss- 

chrift für arissenschaftliche Philosophie», anys 11, n.O 1 
(1877) i 111, n.O 2 (1878). 



creure que la Metafísica depen de la individuali- 
tat del filbsof; una Metafísica concebuda d'a- 
questa faisó no passaria d'ésser una Metafísica 
agnbstica l8 semblant a la de certs neokantians 
per als quals existeix un problema, mes no un 
objecte metafísic, corn si el fet d'ésser un pro- 
blema no constituís ja un contingut real de co- 
neixement . 

La Metafísica per raons morals és igualment 
infecunda corn a sistema. La raó practica esta 
sotmesa als mateixos perills de la hipercrítica, i 
el cas de Nietzsche enfront de l'Etica de valors 
absoluts té la mixima eloqüencia per eximir-nos 
de noves argumentacions. Una fonamentació lb- 
gica en els postulats de la raó practica no sem- 
bla possible si no s'adrnet almenys la validesa 
del principi de raó suficient que és, abans de tot, 
una llei de la raó tebrica. És dubtós també que 
I'experiencia moral pugui donar a la Metafí- 
sica un punt de partida i un control analeg al 
que subministra al pensament especulatiu l'ex- 
periencia sensible 19. «La Metafísica, deia el nos- 
tre Llorens '', no es considera amb prou forces 
per a caminar sola per l'especulació, sinó que re- 
coneix la necessitat en els moments crítics de 
cada solució d'apellar a nostra consciencia practi- 
ca.» *l Per el1 la Metafísica amb base únicament 
noolbgica (intellectualista) restaria incompleta, i 
per aixb recorre a la Moral corn a complement 
necessari. A part de que el pensament no pot 
sempre ésser controlat per l'experiencia i sí sola- 
ment el que és una generalització o una pretesa 
explicació dels fenbmens, les veritats que justi- 
fiquen l'ordre moral són de re1 psicolbgica i me- 
tafísica i l'anilisi de la consciencia moral no va 
rnés enlla d'una nova aplicació dels principis de 
la raó especulativa. 

l8 Adickes ha sostingut aquest punt de vista en 
contraposició al nihilisme (negació del problema) i al 
dogmatisme (possibilitat d'una solució). Vegi's Philo- 
sophie, Metaphysik und Einzelwissenschaften, en la 
czeitschrift für Philosophie und philosophische Kri- 
tik» (1898); Charakter und Weltanschauung, Tubinga, 
1905; 2.a ed. 1907, i Die Zukunft der Metaphysik, 
Berlín, 1911. 

l9 LIARD (La Science positive et la Science Méta- 
physique) sosté aquest parallelisme. 
m Segons la Filosofia del senti comú, que ell pro- 

fessava i que, corn sabem, es mostra excessivament tí- 
mida amb el problema metafísic. 

*l Lecciones de Filosofia explicadas en la Univer- 
sidad literaria de Barcelona durante los cursos de 1864 
65 y 1867-68, t .  I I ,  p. 16 (Barcelona, 1920). 

Sense voler abdicar del Criticisme ni de la 
Ciencia, Fouillée tracti d'establir una Metafísi- 
ca de la immanencia oposada a la Metafísica de 
la transcendencia. La Metafísica, per ell, no 
és una simple sistematització dels objectes de la 
ciencia, ni una simple crítica del coneixement, 
ni les dues coses juntes; un tercer problema, el 
rnés característic de la Metafísica és una doctrina 
de l'existencia, la representació rnés aproximada 
possible de l'existencia final i total, «perque el 
problema de l'ésser és un dels problemes uni- 
versal~ i últims necessariament implicats en tota 
ciencia i en tot pensament» *. 

D'aquestes divagacions de la Metafísica con- 
temporania se'n despren corn a conseqüencia la 
necessitat de cercar en altre íloc la veritable fo- 
namentació. Són particularment els problemes 
d'essencialitat i de causalitat els qui constituei- 
xen el domini natural de la Metafísica; la Meta- 
física comenca des del moment en que l'home es 
dóna compte de la dualitat entre l'apariencia i 
l'ésser de les coses; tothom esta d'acord en que 
no és la ciencia la que esta destinada a escatir 
aquests problemes, i ningú, per altra part, pot 
negar la forca amb que s'imposen a l'esperit de 
tot home normal. 

La prova més convincent en favor de la neces- 
sitat de la Metafísica esta en la substantivitat 23 

i autonomia de la ciencia de l'esperit. Ja l'apa- 
rició dels fets biolbgics crea un primer obstacle 
a la concepció mecanicista del món; la vida psí- 
quica o conscient es mostra encara rnés rebel a 
una adaptació monista; pero és, sobretot, la 
consciencia humana, la realitat d'un jo personal, 
d'un subjecte moral co que obliga al filbsof a 
desfer el camí de la pura generalització per a re- 
pendre l'ascensió vers l'ideal. Partidaris hi ha 
de la filosofia escolistica qui entenen que l'ob- 
jecte de la Metafísica és rnés lo positivament 
immaterial que allb que és precisament im- 

* L'avenir de la Métaphysique fondée sur l'expé- 
rience, 2.a ed., p. 40, (París, 1890). 

Paul Lesbazeiiles, en un petit article de la Re- 
vue Philosophique (1888, 1, pp. 539-545), proposant 
un nou ús del mot Metafísica per una suggestió de la 
Filosofia d'Espinosa, assenyalava a la Metafísica, corn 
objecte, la vida i el pensament. Deixant per a la Física 
la doctrina general del món, la Metafísica enclouria la 
Biologia (doctrina de l'organisme corn idea del món) 
i la Psicologia (doctrina de l'esperit corn idea de l'or- 
ganisme). La Física seria la ciencia de 1'Univers repre- 
sentable, i la Metafísica la de l'univers representat. 



material, idea que en el fons ha pogut ésser 
suggerida per infiltracions cartesianes. Aquesta 
ha estat la visió clara de tots els grans metafí- 
sics: la vida de l'esperit és quelcom sui generis, 
irreductible al psiquisme biolbgic, car és ella 
una activitat nova, i sera sempre inútil cercar 
condicions materials que expliquin o esclareixin 
les funcions superiors de la consciencia. 

La unitat del problema metafísic pot establir- 
se segons dos termes: l'ontolbgic i el teolbgic. 
L'equivocació esta en confondre l'especulació 
sobre l'ésser abstracte i l'ésser perfecte, acte 
pur, com ha fet l'ontologisme. J. Bergmann 24 

ha volgut salvar la dificultat, establint l'espiritua- 
litat de l'ésser, estenent aquest concepte a la 
Filosofia que per el1 seria una especialització 
de la Metafísica, basada en una teoria del conei- 
xement; pero aquesta doctrina, especie d'onto- 
logisme lotzia o monisme espiritualista, és ben 
diferent per cert del metode psicolbgic que 
creiem ha de fonamentar tota concepció meta- 
física 25. 

No oblidem, empero, que per ésser l'ontolo- 
gia l'especulació sobre les formes últimes de l'és- 
ser, és a dir, sobre les categories superiors del 
pensament, l'ontologia és el complement obli- 
gat de l'Epistemologia. La Cosmologia és la Me- 
tafísica de lo finit; son contingut no són prbpia- 
ment els conceptes experimentals, sinó l'estudi 
transcendental de 1'Univers. Com a Filosofia de 
la natura, enclou sota un aspecte la trialitat d'és- 
sers materials, vivents i espirituals, i baix un 
altre les qüestions de natura, origen i finalitat 
en contraposició a la Fenomenologia de la mate- 
ria (Mecanica, Física, Química, Biologia) i de 
l'esperit (Psicologia, Sociologia, Historia). 

24 Vorlesungen iiber Metaphysik mit besonderer 
Beziehung auf Kant, Marburg, 1886. La Metafísica 
-diu- conté els fonaments de la Psicologia, ciencia 
de l'ésser conscient, de la Cosmologia, estudi de la 
totalitat dels éssers i de la Teologia, que ho és de 
lo Absolut, unitat de totes les coses. 

25 Contra el dogmatisme absolutista, un idealista 
semi-hamiltonii, Ferrier, suposa dues disciplines prb 
vies a I'Ontologia (theory of being): l'episternologia 
(theory of Knowing) i l'agnoologia (theory of ignoran 
ce). Institlctes of Metaphysics, 1854; 3.a ed., Edinburg 
i Londres, 1875: és el t .  1 de l'edició pbstuma «Phile 
sophical Works». Del mateix és, An  introduction to 
the philosophy of consciousness en el «Blackwood's 
Magazine» de 1838-39. Ferrier és un dels metafísics de 
rnés vilua de la filosofia anglesa de la primera rneitat 
del segle XIX. 

La Teodicea és l'última paraula de la Meta- 
física: és el terme ideal de la Metafísica de lo 
finit. El procés determinador de les categories 
ontolbgiques troba aquí la seva suprema apli- 
cació. 

L'enumeració d'aquests problemes posa da- 
vant dels ulls la perspectiva de la vida de l'es- 
perit i la tasca a refer en la Filosofia contempo- 
rhnia. 

El Sistema dóna unitat a tots els problemes 
filosbfics; en establir els principis últims del 
pensament, de l'existencia i de l'acció, totes les 
disciplines filosbfiques es troben pel mateix fet 
en vies de llur reconstitució. Examinem ara les 
solucions possibles segons la concepció més via- 
ble de la Metafísica. 

La multiplicitat i confusió de sistemes sem- 
bla decantar l'esperit vers una solució eclectica. 
Perb l'eclecticisme és insostenible com a siste- 
ma, per més que com a actitud o tendencia sia 
expressió d'una tolerancia i imparcialitat que 
ha de guiar constantment al qui analitza les opi- 
nions del altres 26; la filosofia no pot transmu- 
tar-se en historia, i l'únic fonament de l'eclecti- 
cisme racional és la creencia en la continuitat 
dels avencos de l'inte1,lecte hum2 per a penetrar 
el misteri de les coses. La nova orientació de la 
filosofia no pot ésser un examen de la historia, 
ni tampoc un canvi radical de l'estat del pensa- 
ment contemporani. Es un error creure que ca- 
da epoca fa tabula rasa de la filosofia que l'ha 
precedit; menys encara hom pot admetre que 
un sol home rectifiqui el pensament de tota una 
cultura, sobretot si aquesta s'ha universalitzat, 
com es seguí en 1'He)lenisme i el Cristianisme. 
L'estudi aprofundit de les obres dels filbsofs 
cl2ssics descobreix el fi1 secret que lliga el seu 
pensament a una epoca i a una cultura; la ter- 
minologia pot equivocar-nos alguna vegada, pe- 
ro la manera de veure les coses, de posar els 
problemes i d'intentar resoldre'ls és el bon 
guiatge que ens servir2 en aquest quadre im- 
mens de l'esperit hum2 en la historia. 

26 La diferencia entre l'eclecticisme d'un Cousin 
o d'un Leibniz és tan profunda com la que hi ha en- 
tre el qui cerca la veritat a les palpentes o a la Uum 
del dia. 



Seria, pel mateix motiu, una equivocació tor- 
nar literalment als antics sistemes. Refer el pas- 
sat tal com fou és un impossible, diu Windel- 
band, perque nosaltres mateixos ens hem tornat 
diferents del que érem. Una orientació semblant 
portaria al triomf de les doctrines d'escola i se- 
ria corn la preferencia del comentari sobre l'o- 
bra viva de la filosofia 27. El retorn a una filoso- 
fia pura i estrictament corn a sistema és una for- 
ma de regressió en la vida del pensament; 
cada doctrina porta l'empremta dels temps, i ca- 
da doctrina filosbfica, demés, la d'una visió per- 
sonal, parcialment intransmissible. Recordem 
l'erística qui mata 1'Escolastica medieval; remar- 
quem també que co que resta forca al Renaixe- 
ment dels segles xv i XVI foren les lluites de 
partit entre platbnics i aristotelics, i potser la 
causa llunyana de la crisi actual rau en no ha- 
ver sabut realitzar la filosofia moderna l'assimi- 
lació del pensament tradicional 28 a les noves 
orientacions de l'epoca moderna. 

Si alguna filosofia exemplar ha de guiar nos- 
tres passos enmig de les tenebres de l'actual 
dispersió filosbfica és la dels temps d'esplendor 
de la cultura grega. 

Co que constitueix l'eterna joventut i cons- 
tant actualitat de la filosofia grega és l'aspecte 
dinamic del seu classicisme, desvetllador sempre 
de noves virtualitats ideolbgiques, sembrades 
arreu dels dialegs platbnics i dels tractats d'Aris- 
tbtil; i no seria cap inexactitud dir que l'espiri- 
tualisme filosbfic de Plató i l'experimentalisme 
científic d'Aristbti1 conserven encara sa vitalitat 
per orientar la filosofia del segle xx. 

La nova filosofia reclamara la preferencia de 
les funcions superiors de l'esperit en la forma- 
ció d'una concepció lbgica del món i de la vida. 
El seu veritable punt de vista no és el de la re- 
presentació, ni el del concepte, sinó el de les 
idees; lo primer seria confondre Fenomenologia 
i Metafísica; lo segon, convertir la Metafísica en 
una Matematica o una Lbgica. Situar-se en la 
doctrina de les idees és situar-se en el punt ca- 
racterístic de la Filosofia; les idees, expressió de 

27 «L'esprit philosophique -ha dit Boutroux-, 
distinct des systkmes, lui aussi est une réalité.» (La 
Philosophie en Frunce depuis 1867), memoria presen- 
tada al 111 Congrés Internacional de Filosofia, 1908. 

28 La tradició cultural filosbfica compren per no- 
saltres la filosofia heuenica i la cultura cristiana. 

l'essencia de les coses, tenen la maxima atracció, 
constituint l'interes rnés permanent de la vida. 

L'espiritualisme no és una denominació nega- 
tiva, corn alguns suposen, que ha nascut corn a 
reacció contra la filosofia materialista; no és, 
tampoc, una solució privativa de la qüestió de 
les relacions entre l'anima i el cos. L'espiritua- 
lisme modern ha d'ésser una solució integral dels 
problemes filosofics. És objectivista, i esta tan 
apartat del fenomenisme empíric corn de l'idea- 
lisme pur; «realisme o positivisme espiritualis- 
ta» l'anomenava Ravaisson, qui el profetitzava 
corn la filosofia de l'esdevenidor. Perb aquest 
realisme, per rnés que sembli paradoxal, no me- 
nysprea la col~laboració de l'idealisme, corn no 
nega tampoc la valor de la ciencia; és un idea- 
lisme rnés aviat de filiació llatina, idealisme con- 
cret i psicolbgic que, reconeixent els drets pri- 
mordial~ de l'esperit, no oblida l'existencia de 
la naturalesa que l'entorna. 

El descredit de l'espiritualisme del segle XIX 

ha estat la seva alianca amb la Filosofia de lo Ab- 
solut; en canvi, el fonament del nou sistema 
és la Fenomenologia de la consciencia. El cogito 
cartesia és un encert rnés durable que el dubte 
universal i la deducció matemitica. És, sobre- 
tot, el fenomenisme de la reflexió so qui dóna 
valor a tots els altres fenbmens, car provoca la 
distinció entre l'aspecte subjectiu i subjectiu, en- 
tre el coneixement i l'existencia 29.  «L'únic meto- 
de fecund per aquesta visió superior que duu el 
nom de metafísica, és la reflexió aplicada corn 
un microscopi interior als fenbmens de la cons- 
ciencia~ 30. 

El metode psicolbgic és el punt rnés contro- 
vertit del sistema. El qui es fia massa de la prb- 
pia meditació, diuen els adversaris, es tanca la 
porta del món exterior, i, si vol ésser lbgic, aca- 
bara per negar la realitat d'aquest món sensible, 
que és corn una naturalesa qui es rebel.la contra 
les categories del pensament. Ja és forqa no me- 
nyspreable la de la propia observació que eleva 
de la consciencia personal al coneixement de 
l'existencia de la Divinitat per una drecera rnés 
practicable que la de la contemplació del món 
exterior. Constatem per un moment que la re- 

29 Shadworth HODGSON, T h e  Metaphysics of expe- 
rzence (1898) i abans en T h e  Philosophy of Reflection 
(1878). 

30 VACHEROT, Le nouveau spiritualisme, París, 
1884. 



flexió sobre el concepte de la propia finitud i de- 
pendencia ens porta a reconeixer l'existencia de 
lo Absolut, corn a esperit, corn a substancia, coin 
a causa. No neguem que l'especulació sobre la 
temporalitat i contingencia de les coses sensi- 
bles palesen també la mateixa existencia més 
enlli de les fites de la humana percepció. Pero, 
per que hem de preferir aquest camí pel sol fet 
d'estar-hi familiaritzats des dels primers mo- 
ments de la vida? Per que malfiar-nos de la in- 
trospecció, i, en canvi, donar aquella confianga 
tan il.limitada a les representacions sensibles en 
que l'obra perturbadora de la imaginació hi pren 
una part tan considerable? Nosaltres objectem 
als qui així pensen que qui contrau l'habitud de 
mirar les coses des de fora, li ha d'ésser tan di- 
fícil almenys corn als psicologistes realitzar el 
trinsit del món sensible al món superior de les 
representacions ideals. 

Parlant amb exactitud, l'espiritualisme no ne- 
ga la realitat d'un món exterior al jo, ni pretén 
trobar en les formes individuals inferiors de 
1'Univers esperits inferiors, monades qui som- 
nien o energies d'identica natura a la del sub- 
jecte espiritual; reclama sols per a l'esperit, per 
al pensament, per a les idees la primordialitat 
que en l'ordre lbgic o d'estimació li pertany. To- 
tes les formes de l'empirisme, així sensualista 
corn intellectualista, cometen la falta de muti- 
lar les dades de la consciencia; pateixen, demés, 
la il.lusió d'assimilar co que és ja una elabora- 
ció mental, la percepció sensible a una intuició 
que dóna la total cognoscibilitat de les coses ex- 
terior~.  Aquest llenguatge, de quals imperfec- 
cions n'ha fet Bergson una crítica genial, ha d'és- 
ser substituit per una nomenclatura més natu- 
ral, gb és, més psicolbgica, més espiritualista. 

Dintre d'aquesta posició sistematica les dues 
solucions viables porten al dualisme: el jo i el 
no-jo corn a factors solidaris que es donen con- 
juntament: antítesi en l'existencia i síntesi en 
el coneixement; o corn substantivació de dues 
series de fenbmens: uns els primaris, els interns, 
els estats de consciencia, que no pressuposen al- 
tra cosa que un procés en funció d'un substrac- 
tum, i els secundaris, els externs, les represen- 
tacions sensibles, que no poden explicar-se per la 
pura experiencia dels sentits, ni tampoc per 
una activitat projectiva, sinó per la dualitat que 
primitivament s'expressa pel jo i pel no-jo. Fo- 
namenten, alguns, aquesta concepció en el fina- 

lisme immanent de l'univers, en l'harmonia pri- 
mitiva, en la compatibilitat de l'ésser i del pen- 
sar, de les lleis de la natura i de l'esperit. Si 
l'adaptació d'uns éssers als altres és un principi 
general del cosmos, per que no hem d'admetre- 
la entre la consciencia i l'ésser, declarant la pos- 
sibilitat de transcendir de la propia fenomena- 
litat? 

El realisme de la consciencia permet una do- 
ble marxa constructiva del pensament. Per un 
costat, la consciencia, condicionada pel sistema 
nerviós, sotmesa a les lleis generals de la bio- 
logia, és corn una porta oberta al món de les 
coses sensibles. L'organisme, qui és una cosa 
nostra, ens relaciona amb els altres éssers indi- 
vidual~ qui formen 1'Univers. Per un altre cos- 
tat, la consciencia esguarda fit a fit el món inte- 
rior i es troba en relació directa amb tota la ri- 
quesa de la vida inte1,lectual i moral; el procés 
de l'activitat psíquica ens posa en camí d'anar 
prenent possessió de totes les formes de l'ésser, 
des d'una consciencia individual copsada en la 
durada, en el devenir, fins a 1'Acte pur qui ex- 
clou tota ombra de mutació i de possibilitat. 

Últimament, en la Historia podem trobar en- 
cara una confirmació de nostra tesi. Tota refor- 
ma que ha representat un progrés real en la his- 
toria del pensament, s'ha consumat en vistes a 
l'espiritualisme. La hlosofia grega pre-socratica 
és una orientació en aquest sentit; aquella cons- 
tant recerca per a resoldre el problema dels prin- 
cipis de les coses es pot considerar corn una mar- 
xa gradual vers l'essencialitat del jo; cada volta 
que els pre-socritics topen amb un concepte que 
no s'explica per la pura percepció, descobreixen 
un caire d'aquesta vida complexa i rica de l'es- 
perit. Després, les coses han passat sempre corn 
una repetició de les intuicions socritiques 
(S. Agustí, Descartes, Leibniz). 

La crisi actual íilosbfica no és comparable a 
les crisis que inauguren una nova epoca de la 
Histbria de la Filosofia; hem vist que és, prin- 
cipalment, una crisi motivada per una falsa po- 
sició dels problemes i una adaptació irregular de 
les resulthncies de la ciencia moderna. La tesi de 
la decadencia de tota la cultura occidental és 
avui encara una cosa discutible, i sembla més 



Ibgic cercar en la mateixa trajectbria del pensa- 
ment europeu del segle XIX les causes de la des- 
valorització de les doctrines filosbfiques i de llur 
prestigi en els medis culturals. 

Les simpaties ideolbgiques, l'interes emocio- 
nal per la. Filosofia depen sempre de llur acció 
sobre els problemes de vitalitat contemporania. 
La consciencia social no encerta sempre a dis- 
tingir entre co que és obra de la Filosofia o d'u- 
na orientació particularista de sistema, i els po- 
bles no perdonen facilment als ideblegs que amb 
ses utopies han errat el camí de llurs aspiracions. 
El pessimisme de molts i l'escepticisme de tots 
són fills naturals d'una epoca de gran riquesa 
intellectual, mes d'escassa virtualitat moralitza- 
dora; per aixb és necessari restaurar la funció 
espiritualista de la Filosofia. Considerant que la 
darrera derivació del materialisme fou I'enalti- 
ment del factor econbmic, qb és, de la prospe- 
ritat material, s'imposa, en primer lloc, una re- 
visió de les valors de la filosofia i de la ciencia 
enfront de la tecnologia i de la practica. 

Els filbsofs han de contestar a la indiferencia 
de la massa social, amb l'acció organitzadora del 
pensament, amb la direcció de la consciencia col- ' 
lectiva, plasmant una doctrina de la idealitat 
que reculli tot el verisme de les aspiracions hu- 
manes. Sabem que la Filosofia té una doble fun- 
ció en la vida de I'esperit: una, la d'ésser una 
recerca de lo absolut per la inteliligencia, domini 
de la Filosofia com investigació científica, i altra 
la d'ésser el factor unificador de la cultura; no 
ha de donar sols una concepció del món, sinó 
una solució practica als problemes de la vida. 

Aquesta funció en l'esfera general de la cul- 
tura es concreta en una subordinació jerarquica 
de totes les valors derivades a les valors fona- 
mentals. El criteri d'aquesta organització inte- 
gral és la idealitat, qb és, I'adaptació harmbnica 
de totes les facultats als interessos superiors de 
l'home, a la cultura espiritual; aila on els ideals 
manquen, els esforcos per la millora social re- 
vesteixen el caracter de la lluita primitiva: con- 
cepció egocentrica, utopia utilitarista. 

La Filosofia de la idealitat es presenta actual- 
ment com una reacció necessaria en el conjunt 
dels factors de la vida humana; en sí no és altra 
cosa que una part de la teoria general de la cul- 
tura; la naturalesa, efectivament, reclama els 
seus drets en tota nova orientació de l'esperit 
huma i la doctrina de la realitat és I'expressió 

d'aquesta postura. La concepció naturalista ha 
servit per a donar un ple reconeixement a fets i 
treballs fins ara descurats fent de collaborar a la 
justificació de la relació estreta de l'home amb 
la natura; pero el dret es canvia en injustícia i 
les adquisicions de la vida en perdues greus lla- 
vors que l'home apoiant-se només amb ells, ne- 
ga al mateix temps tota tendencia ulterior i 
transcendent 'l. 

L'oposició entre l'idealisme i el realisme és en 
vies d'ésser superada. La Filosofia naturalista i 
la ciencia aíilosbfica havien aterrat I'harmonia 
entre lo real i lo ideal, entre el límit natural de 
l'acció creadora i la visió llunyana d'un estat 
perfecte. La Filosofia que no dóna la raó ni al 
realisme vulgar, ni a l'idealisme subjectiu, ha 
d'actuar sobre les concepcions morals i socials 
en el sentit de tornar a l'equilibri entre la poten- 
cialitat de I'anima collectiva, que és la realitat 
en que es mou, i I'aspiració a superar contínua- 
ment I'obra humana. La consciencia contempord- 
nia es sent commoguda novament per aquella 
frisanqa de l'ideal que mancava a la cultura in- 
telilectualista. La ciencia i la filosofia havien de 
trobar-se coincidint en el fons d'una concepció 
espiritualista de la vida. 

La tendencia idealitzadora és essencial a la 
Filosofia; el temperament íilosbfic es caracterit- 
za per la posició espiritualista, que tracta de veu- 
re sempre en les coses la llei, el principi, la for- 
ma, la idea; una acció de la filosofia que s'exer- 
cís en altre sentit seria contraria a la seva misió. 
La filosofia no ha de fer-se mai solidaria de la 
fatalitat; essent una consciencia de l'esperit i de 
llurs facultats en el curs de la historia, la pri- 
mera forma de sa eficacia cultural és la de con- 
vertir-se en norma de moralitat i perfecció. 
L'home deixa d'ésser una continuació de la na- 
turalesa mitjancant la cultura; triomfant sobre 
la materia, aixeca també el seu nivel1 moral, i 
aquesta doble virtualitat és obra de l'acció per- 
sonal. La formació d'una personalitat de ric con- 
tingut original no és un obstacle per a la perfec- 
ció de les comunitats humanes; ans al contrari, 

31 Rodolf EUCKEN, Der Sinn und Wert des Lebens, 
Leipzig, 1908; 8.a ed. 1920. 



la norma, que ha de convertir-se en llei, és la tes de relació amb la Ciencia i la Religió, la doc- 
creació de fortes individualitats per transmetre trina de la idealitat o de l'espiritualitat de l'ho- 
llur valor al medi social, doncs l'acció moralitza- me és el terc postulat de la nova Filosofia. 
dora és magisteri i altruisme. 

La concepció idealista de la vida obra la pers- 
pectiva d'una renovació cultural. Si la Metafísica Nor r  La Redacci6 agraeiv a Sra. Marta Vidal y 
0 I'Espiritualisme són com els dos postulats de Laínez que ens hagi proporcionat la nota introductbria 
la reforma filosbfica que responen als dos aspec- d'aquest article. 


