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«La supervivencia després de la mort és as- 
sumpte de pura fe. És cert que si en l'altra riba 
hi hagués el no-res, aquesta vida no tindria 
sentit. El terrible del cas és que no pot demos- 
trar-se que la vida i el món tinguin sentit. No 
queda altra sortida que la fe per a afrontar 
aquest problema. És la intelligencia que és la 
nostra fe qui fa la nostra fdosofia i no a l'in- 
revés» '. 

Als pocs mesos de la mort de Joan Roura 
Parella goso comenqar aquest inici d'assaig ex- 
plicatiu de la seva obra i pensament arnb unes 
paraules -de les darreres paraules que Roura 
va posar en un llibre- que tanquen i mostren 
una actitud filosofica, perb també, i sobre- 
tot, una actitud personal. Vull dir que mostren 
l'actitud integral d'una persona que va saber 
mantenir de forma sobria, sense estridencies i en 
un estable equilibri, una manera de pensar; ma- 
nera de pensar que feia ressb a la seva actitud 
en la vida. 

Lluny de la meva intenció escriure un pane- 
gíric d'un home que va defugir constantment 
notorietat i homenatges. Tanmateix, testimoniar 
la valua del pensament és un deute que hom té; 
majorment considerant que l'obra de Joan Rou- 
ra és el treball i l'esforq de tota una vida que 
fins al moment resten gairebé desconeguts al 
nostre país. 

Un pensament i una obra que l'exili va allu- 
nyar de la seva terra i que la cultura catalana ha 
de reincorporar-los al lloc que els pertoca. 

Perb també apologitzar l'obra i la figura de 
Joan Roura no seria una actitud seriosa quan 
tot just es comenca a treballar en la coneixenqa 
i la revisió del seu pensament. 

Majorment per aixo, aquesta presentació ha 
de patir d'una exposició que té una projecció i 
un abast només parcials en l'obra d'aquest autor: 
ni la vida ni l'obra de Roura són prou conegu- 
des, ni estan suficientment estudiades, com per 
a poder presentar una visió exhaustiva ni tan 
sols gaire general. 

Malgrat tot, pero, sembla que hi ha uns 
quants punts que es poden considerar constants 
i permanents en tota la seva producció. Aixb és, 
doncs, el que tractarem de fer entenedor, arnb la 
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impressió que aquests punts probablement pu- 
guin resultar la clau que ens permeti interpretar 
el seu pensament, perb també arnb la prevenció 
que aixb pugui no resultar així. 

Les paraules arnb les quals s'ha introduit 
aquest petit assaig tenen una forta accentuació 
religiosa, de persona creient. Perb no han estat 
aportades per a parlar de la fe religiosa que po- 
gués professar Joan Roura. L'interes que m'ha 
motivat a transcriure-les no esta posat en la pri- 
mera frase, sinó en les que venen a continuació. 

Per a una persona que, de forma constant, a 
través de la seva obra s'ha preocupat i s'ha es- 
forcat per explicar quin sentit puguin tenir el 
món i la vida per a l'home ( i  per a major difi- 
cultat, conceptualizant el propi home dins del 
sentit que puguin tenir el món i la vida, com a 
part d'ells), afirmar en un dels seus darrers lli- 
bres que la greu dificultat del seu objectiu és 
precisament que hom no pot demostrar que 
aquest objectiu existeixi de forma indubtable, 
és un acte que depassa tota pretensió de voler 
concloure una obra perfectament tancada i lbgi- 
cament arrodonida; és un acte arnb el qual vol 
incorporar-se a un món de construccions gegan- 
tines, perb arnb pretensions humils i sinceres en 
la seva contribució, que sap de les seves insu- 
ficiencies, relativitats i hipotetiques afirmacions. 
És un acte de honestedat filosofica i ideologica; 
és malabarisme intellectual d'un «professio- 
nal» de la fdosofia, sinó un acte sincer de treba- 
llador constant, que sap de les dificultats i de 
les incapacitats de concloure una obra que esta 
sempre oberta al possible i al més enlii. 

Perb també hi ha una altra cosa important, i 
ja entrant en el contingut del seu pensament: 
i és que l'home en la seva activitat -practica 
o especulativa, cognoscitiva o representativa- 
no en té prou (perquk no és suficient) arnb l'e- 
xercici d'una sola facultat -la cognoscitiva, per 
exemple-, per a enfrontar-se arnb la realitat 
-externa o interna-, sinó que necessita de la 
concurrencia i de l'activitat conjunta de totes les 
seves dimensions per a comprendre aqueixa rea- 
litat. Les proporcions del món que l'envolten no 
estan a l'abast d'una sola facultat: a on l'home 
no arriba arnb el coneixement, hi arriba arnb la 
sensibilitat, i a on no arriba arnb les vivencies 
hi arriba arnb la voluntat, i a on no arriba arnb 
la voluntat hi arriba arnb la fe. 
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meva anima la l len~a el meu mestre Spranger» *. 
1 en un altre lloc: «A vegades em resulta difícil 
de fixar la frontera entre el pensament d'Spran- 
ger i el meu. Vull creure que el mestre validaria 
corn a seves algunes idees que potser siguin del 
deixeble» 9. 

2.  L'HOME 

Roura parteix de la constatació que el feno- 
men huma de l'home en el món se'ns mostra 
corn una realitat unitaria. Una realitat unita- 
ria que, juntament amb la resta d'homes, queda 
inclosa en una realitat més ampla: la realitat es- 
piritual, que de seguida hem de veure. Si bé, 
doncs, l'home queda constatat corn una realitat 
unitaria -i aquesta sera la premissa basica per 
a poder comprende aquest fenomen en tot el 
seu abast-, també és veritat que aquesta rea- 
litat no Ia veiem corn una realitat uniformitzada; 
si aixi fos, evidentment no tindria cap sentit 
parlar de quelcom unitari, sinó que hauríem de 
referir-nos-hi corn a quelcom simple. 

Precisament corn que l'home no ens resulta 
quelcom simple, per a poder parlar de unificació, 
s'ha de parlar de parts, el compost de les quals 
ha de formar la unitat. Quines parts, doncs, 
poden ésser aquestes? Si un no vol únicament 
natuvalitzar l'home, o no vol únicament es- 
piritualitzav-lo, referint de manera simplista 
totes les manifestacions i funcionalitats humanes 
a una d'aqueixes dues concepcions, hom ha d'ac- 
ceptar corn a mínim la coexistencia dins d'aques- 
ta realitat unitaria de dues diferents dimensions: 
una fisica i l'altra -diguem-ho així, de mo- 
ment- no-fisica, que s'integren en aquella 
unitat. Aquestes dues dimensions inclourien en 
tota la seva amplada el ventall de components 
i llurs manifestacions que se solen anomenar 
com: materia orginica, organisme, psiquisme i 
espiritualitat . 

Fisic i no-fisic és una manera determinada 
de parlar, perb podríem haver dit: materia i 
esperit, o cos i anima, etc. El dualisme fa acte 
de presencia. Pero aquest dualisme no esta pre- 
sent en Roura, Spranger o Dilthey de la mateixa 
forma que ho estava en Descartes i en la tra- 
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dició filosbfica del pensament cristia. Biologia i 
espiritualitat són conceptuats corn una instru- 
mentació que permet la comprensió del fenomen 
humi: «El físic i el psíquic resten confosos en 
una conexió viva. Ambdós conceptes solament 
poden emprar-se quan som conscients que es 
tracta d'abstraccions de l'ésser huma total; no 
designen plenes realitats, sinó abstraccions for- 
mades legítimament. L'home és sempre una rea- 
litat unitaria» lo. 

Per a endinsar-nos en aquesta realitat unitaria 
que és l'home, cal primer explicar i analitzar el 
medi que l'envolta i alhora possibilita la presen- 
cia del fenomen huma amb els seus trets carac- 
terístics. L'home es troba al bell mig d'una rea- 
litat que també té dues dimensions: una natural 
i l'altra cultural. En la mesura que l'home troba 
i projecta significats en i vers aquest ~ 0 1 2 -  

junt real, esta constituint el seu medi. Aixb ja 
vol dir dues coses: 1 .a L'home rep significacions 
del món que l'envolta; és a dir, des del punt de 
vista individual i c ~ ~ l e c t i u ,  l'home no és l'agent 
constructor del seu medi. 2." L'home projecta 
significacions al món que l'envolta; és a dir, des 
del punt de vista individual i col~lectiu, l'home 
és l'agent constructor del seu medi. En altres pa- 
raules: home i medi són dos pols d'una realitat 
conjunta, en la qual ambdós actuen alternativa- 
ment de subjecte i objecte. 

Amb aquest plantejament, de seguida es veu 
que Joan Roura esta lluny de fonamentar el fe- 
nomen huma tant des d'una opció idealista corn 
materialista, o almenys sembla que pensa que 
qualsevol d'aquestes dues opcions són insufi- 
cients per a explicar i comprendre l'home. L'in- 
dividu, en un moment determinat de la Historia, 
veu els objectes del món que l'envolta (objectes 
que també poden ésser altres individus) amb una 
significació precisa. Ell, en aquest hic et nunc, 
no ha creat aquests significats; aquest individu, 
més endavant podra establir nous significats, 
perb de moment se'n troba uns ja creats. Un gra 
de blat, per exemple, no és només una part d'un 
vegetal, sinó que és un objecte carregat de signi- 
ficat alimentari, econbmic, pohtic, religiós, etc. 
El fet que aquest objecte natural tingui uns sig- 
nificats que ultrapassen el món purament físic, 
és el que determina el fet que -si bé l'individu 
s'enfronta abans que res amb una dimensió fí- 
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sico-natural- l'home queda de seguida integrat 
en un rnón de significats, que no són objectes 
naturals, sinó que formen un rnón essencialment 
espiritual. «El naixement de l'esperit a partir 
de la naturalesa sensible descansa en el procés 
viu de donar i captar sentit. Més endavant veu- 
rem que l'home viu en una realitat plena de sen- 
tit, que res hi ha en el medi que I'envolta que 
sigui neutral. A aqueixa realitat amb sentit, 
Spranger l'anomena esperit» ' l .  

Així és que en la mesura que la realitat té 
significació per a l'home, aquella es constitueix 
en el medi propi de l'home, esdevenint un medi 
espiritual, un medi ple de sentit. Realitat amb 
sentit és igual a Esperit. Per aixb, per a Roura, 
I'home és un ésser essencialment espiritual, 
i l'home es defineix com a tal quan fa el trajecte 
que mena del rnón natural al rnón espiritual (al 
rnón dels significats, que no és altra cosa que 
el rnón de la cultura). D'aquesta determinada i 
precisa manera és com Roura -seguint Spran- 
Ser- defineix el que el1 entén per Esperit. 

Ara bé, el que Roura ha fet és descriure'ns 
i definir-nos l'esperit des de la perspectiva de 
l'home. Pero resulta que l'home és també una 
part integrant d'aquest esperit, d'aquesta reali- 
tat-amb-sentit. 1 per aixb, si hem definit l'esperit 
des de l'home, també podem fer la inversa: de- 
finir l'home des de l'esperit. 1 jo diria que aques- 
ta última postura és la que Roura accepta i 
adopta per parlar de l'home (postura i concepció 
analitzades i explicitades a Spranger y las Cien- 
cias del Espiritu), cosa totalment coherent amb 
el seu intent d'explicar l'home com una unitat en 
si mateix i com formant part d'una realitat més 
extensa (la realitat-amb-sentit, el rnón de 1'Es- 
perit). 

Des de la perspectiva omnipresent de 1'Espe- 
rit, des de la seva conceptualització omnicom- 
prensiva, aquest esperit queda delimitat a tres 
nivells: 

1. Esperit Subjectiu: és la dimensió indivi- 
dualitzada de 1'Esperit General; és l'individu 
davant la cultura. 

2. Esperit Objectiu: és la dimensió collec- 
tiva de 1'Esperit General; és la cultura (esperit 
objectivat) davant l'individu. 

3.  Esperit Normatia: més que una nova 

dimensió, 1'Esperit Normatiu és una esfera in- 
termitja que es genera en les interrelacions cons- 
tants entre els dos nivells anteriors d'Esperit 12.  

La relació entre 1'Esperit Subjectiu i I'Objec- 
tiu es pot donar de diverses maneres, pero la 
collectivitat ha desenrotllat una funció social en 
la qual aquella relació s'hi manifesta prioriti- 
riament : I'Educació. 

Esperit Normatiu i Educació són dos punts 
de confluencia entre els dos tipus d'Esperit. 
Podríem dir que 1'Educació és la manifestació 
externa de la relació i que 1'Esperit Normatiu 
és la manifestació interna. Aixb és perquk aquest 
esperit no és una esfera intermitja, en el sentit 
d'una cosa interposada, sinó que és una esfera 
que té una meitat dins 1'Esperit Objectiu i l'al- 
tra meitat dins 1'Esperit Subjectiu, fonamentant 
en cadascun d'ells una estructura normativa. 

L'Esperit Subjectiu aporta al medi uns ideals 
generals apriorístics subministrats per 1'Esperit 
Normatiu (funció normativa subjectiva). L'Espe- 
rit Objectiu aporta al medi uns continguts i uns 
valors col.lectius o culturals a través de 1'Edu- 
cació (funció educadora cultural). 

Roura desenrotlla una analítica de 1'Esperit 
Subjectiu molt detallada a Sprangev y las Cien- 
cias del Espíritu. A mode d'explicació molt 
general podem dir que 1'Esperit Subjectiu es bas- 
teix a base de diferents estructures o facultats, 
que constitueixen cadascuna d'elles un jo-par- 
cial, i que el conjunt d'elles queda integrat en 
una jerarquia d'estructures formant un jo uni- 
tari. Parallelament, aqueixes estructures tenen 
un determinat rendiment que opera en funció 
d'uns valors ideals immanents a aquestes estruc- 
tures. Aquests valors ideals concorren també en 
una competencia i una jerarquia que conclouen 
en una unitat ideal (persona ideal o estructura 
moral). 

Aquell jo unitari i aquesta unitat d'ideals són 
esperit normatiu, que 6s qui marca el com de 
la relació entre l'individu i el medi (o  entre 
1'Esperit Subjetiu i l'objectiu). En darrera ins- 
tancia aquest com és viscut amb un sentit d'obli- 
gatorietat (un deure), i els valors ideals es trans- 
formen en realitzacions morals que operen so- 
bre el medi. 

No voldria ara entrar en més detalls sobre 

l 1  Id. ,  p. 15. l2 Id . ,  capítols 1, 11, 111. 



l'analítica de les dues dimensions primeres de 
1'Esperit. Només cal dir que 1'Esperit Subjectiu 
és un tot de diferents estructures i rendiments 
que es palesa en l'home. Per altra banda, 1'Es- 
perit Objectiu és un altre tot resultant de les 
aportacions que a través de la Historia ha anat 
fent 1'Esperit Subjectiu. Finalment l'estreta re- 
lació entre ambdues dimensions s'expressa en 
termes de valors i ideals (Esperit Normatiu). 
Tot aquest conjunt integra l'esperit general, o 
Espevit, a seques. 

Juntament atnb la tematica de l'home, Roura 
presenta tot un conjunt de temes lligats amb 
aquella: 1'Esperit Objectiu (contrapartida del 
Subjectiu), el carhcter modelador de la cultura, 
el medi histbric i social, la llibertat, etc.13 Tots 
ells estan conectats amb la conceptualització de 
l'home que hem anat exposant. Temes que, mal- 
grat la seva importancia dins del pensament de 
Joan Roura, no és possible fer-ne una explicació, 
per raons d'espai. 

3 L'EDUCACIO 

Sí, en canvi, que cal parlar del capítol de 
l'educació i la pedagogia, pel lloc que aquest 
tema ocupa en el pensament i en els propbsits 
del nostre autor, així com per l'atenció que va 
dedicar-hi. 

Wilhelm Dilthey havia exposat a Introducció 
a les Ciencies de I'Esperit la necessitat de fona- 
mentar metodolbgicament tot el conjunt de dis- 
ciplines que tenien per objecte l'home, consi- 
derat com un objecte d'un status diferent que 
els objectes de les ciencies que s'ocupen del 
món físic. Aquest projecte es configurava com 
una oposició a les concepcions metodolbgiques 
científiques i positivistes que d'enqa el Renaixe- 
ment s'havien anat imposant, propiciades pels 
avencos de les obres científiques o filosbfiques 
d'autors d'orientació cientifista. No era ja pos- 
sible per a Dilthey, per a Spranger o per a Rou- 
ra continuar parlant d'un sol metode d'investi- 
gació per a totes les ciencies. La diferencia 
essencial dels objectes a investigar determinava 
o havia de determinar diferents metodologies. 
Una altra tasca que s'havia de fer era establir el 
venta11 de ciencies o disciplines que tenien per 
objecte el món humh, en la seva vessant no na- 
turalí l'etica, la sociologia, la historia, etc." 

Roura, ja d'enca la seva tesi doctoral, s'ocupa 
de deixar establerta i configurada la Pedagogia 
con1 una ciencia que pertany a l'area de les cien- 
cies de l'esperit. 1 en totes les seves obres publi- 
cades, de la primera a la darrera, la qüestió edu- 
cativa hi és present com a constant preocupaciól'. 
La importancia del fet de 1'Educació esta en 
que ella és el vehicle de les transferencies entre 
el món individual de 1'Esperit Subjectiu i el 
medi socio-cultural (I'Esperit Objectiu) que l'en- 
volta. 

La integració de l'individu al seu medi his- 
tbric, així con1 les aportacions d'aquell al medi 
són possibles gricies a la funció educativa. Es 
a través d'aquesta funció com, primordialment, 
es transmeten, es reforcen o s'abandonen els sig- 
nificats, els sentits i els valors de la realitat tota. 
«La vida de la cultura es desplega en dues dis- 
tintes direccions. Per una banda consisteix en la 
creació de nous béns culturals, que, com senti- 
ments nous, s'afegeixen a la cultura ja existent; 
d'altra banda, un grup d'individus assimila 
aquesta cultura, assegurant-se aixi la seva pro- 
pagació. A aquesta funció de la vida de la comu- 
nitat, l'objecte de la qual és assegurar la propa- 
gació de la cultura, se l'anomena educació~ 16. 

En la temhtica de l'educació hi entren dos ni- 
vells de donar-se aquesta funció: el primer 
nivell és on l'educació és quelcom difús i incons- 
cient, on tothom és educador i alhora educat; 
aquesta funció sorgeix en la societat de forma 
espontinia. El segon nivell és l'educació com a 
funció collectiva, conscientment planificada i es- 
pecialitzada. En ambdós nivells es transmeten 
continguts i ideals culturals. El problema aquí 
també Roura el situa a dos nivells; el primer 
d'ells és el problema de determinar quins ideals 
hom ha de posar a l'abast de la funció educativa, 
a fi que aixb contribueixi realment a la for- 
mació de l'individu i al progrés de la cultura. 
1 el segon nivell és quina ha d'ésser la metodo- 
logia que millor servira per a l'establiment i 
transmissió de continguts i ideals que hom 
desitja. 

l4 D I L T H E Y ,  W. ,  Introducción a las Ciencias del 
Espiritu, Alianza Editorial, Madrid, 1980. 

l5 Vegeu, per exemple, Educación y Ciencia, p. 212 
i SS., i en totes les obres hi ha capítols o bé frases 
relatives al tema. També fou un tema prodigat en arti- 
cles, cursos i conferencies. 

l6 Vegeu cita 2, p .  140. 



Tot aixb va íntimament relacionat amb la con- 
cepció unitaria de l'home. Si s'ha d'entendre 
l'home corn una realitat integradora de diverses 
facultats, la funció social educadora ha de res- 
pondre a aquests trets, emprant uns metodes i 
propugnant uns ideals que ajudin i permetifz una 
fornzació integral de l'home. Una educació 
d'aquestes característiques ha de tractar l'home 
con1 una realitat total en si mateix i corn a part 
d'una realitat rnés gran, que és el món histhric 
i cultural que l'envolta. 

Ara bé, Roura no esta interessat de veure i 
esposar la seva concepció de l'home cercant uns 
criteris que permetin establir una mena d'essen- 
cia intemporal, fixada d'una vegada per totes; 
l'home és considerat en una dimensió supra-his- 
tbrica, pero no en el sentit d'estar per sobre de 
la Histbria i de forma independent d'ella; ans 
tot el contrari, l'home queda definit en cada mo- 
ment histbric, l'home és una mena de realitat to- 
tal que engloba diferents dimensions i que es va 
definint corn a tal progressivament i constant en 
cndn situació histbrica concreta. «L'home 6s un 
ésser essencialment histbric. Dilthey descobrí 
ayuest aspecte esseiicial de la vida humana. Les 
capes més llunyanes del passat graviten sobre el 
present i constitueixen un factor important en 
les decisions que hauran de bastir el futur, Els 
esdeveniments d'avui estan condicionats pels 
d'ahir, i al seu torn, condicionen els del demi. 
El present és alhora passat i futur» 17. 

La Pedagogia corn a ciencia de l'esperit, ha 
d'entendre que els ideals culturals són ideals 
histbrics i que troben el seu fonament i la seva 
gknesi en el decurs de la Historia, que ha arri- 
bat a un ara i aquí. La pedagogia que transmet 
uns ideals ancorats en valors permanents i 
eterns, o la pedagogia preocupada per una di- 
diictica de l'ensenyament per damunt de qualse- 
vulla situació cultural, només conclouen en un 
resultat eisorc. 

Quan en l'educació s'entronquen els valors 
ideals amb la realitat histbrica, la pedagogia es- 
devé ciencia de l'esperit, una tasca fkrtil perquk 
treballa i respecta la totalitat de l'home en totes 
les seves dimensions integrades. 

l7 ROURA PARELLA, J., El sentido del tiempo en las 
dos Atiréricas, 1968, article p. 157. 

Sense poder entrar en rnés detalls de la vida, 
obra i pensament de Joan Roura, tractant-se, 
corn es tracta, d'un autor i d'una obra practi- 
cament desconeguts fins al moment, no voldria 
concloure sense explicar que el nostre autor té 
dos nivells d'exposició del seu pensament, cosa 
que ara veurem en parlar del llenguatge emprat. 
Roura desenrotlla una filosofia de l'home, 
sense oblidar que esta fent una filosofia dels ho- 
mes. Aquest fet no deixa de tenir relació amb 
les circumstancies que envoltaren la seva vida i 
que el dugueren a viure i vivenciar medis ben 
diversos: des del medi rural del seu poble, al 
cor de la Garrotxa; des del contacte amb el seu 
medi natural, fins al medi més urbii corn Barce- 
lona, Berlín, Mexic o Wesleyan University als 
E.U.A., fins al medi rnés culturitzat i més llunya 
de l'altre. Tot aixb havia de tenir el seu reflex 
en el pensament i l'obra de Joan Roura, i so- 
bretot en la seva concepció de l'home. Com tam- 
bé tenen igual reflex les orientacions i influen- 
cies rebudes dels autors nomenats. 

Ambdues circumstancies havien de propiciar i 
convergir en la concepció unitarista de l'home. 
L'home vist corn el resultat de la confluencia de 
facultats o disposicions naturals i espirituals, i 
veient-lo corn un subjecte que -tot i mantenint 
la seva tessitura recolzada en la dimensió orga- 
nica- es constitueix corn a humi fent el camí 
cap a la dimensió espiritual. 

Al cap i a la fi, aixb era també, en el1 perso- 
nalment, el trajecte que havia seguit i anava se- 
guint en la seva vida, segons suara s'ha manifes- 
tat en relació amb la seva biografia. Per tant la 
seva filosofia va ésser una activitat no solament 
intel.lectua1, sinó, i abans que res, una actitud 
vivencial, que es traduia en les seves obres i en 
el seu llenguatge. 

Sobre aquest llenguatge és on hom pot ado- 
nar-se dels dos nivells que abans hem al.ludit; i 
aixb ho interpretem corn un ressb de la seva 
filosofia de l'«home» i dels «homes». En lli- 
bres corn Spranger y las Ciencias del Espiritu o 
El mundo históvico y social, l'autor s'expressa 
en un llenguatge fortament academic; són llibres 
molt estructurdts i de temitica densa. Perb al 
costat d'aquests hi ha altres títols corn Tema y 
Variaciones de la Pevsonalidad o La formació 
de la consci2ncia nacional, en els quals el to em- 
prat té un aire col.loquia1, més obert, suggerent 
i menys estructurat. Perque, en definitiva, Joan 



Roura, el que vol expressar és com es desenrot- ric. L'home que sent, vol, representa, conejx, 
lla el món.. . , com es desenvolupa la cultura.. . , creu.. . I'home, que no és altra cosa que una tolo- 
quins són els valors que legalitzen la vida huma- litat de facultats que viu i irremeiablement no- 
na.. . , quins criteris ha de seguir una formació més es pot explicar i comprendre com a tal lo- 
humana authntica, etc.; pero tot aixb batega dins talitat. 
l'home de carn i os en el seu medi social i histb- 


