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I ' aiiuiici d aquest curset potser liauríi causat uu sen¬
timent d'estranyesix, ear sembla Impropi de la

Societat de Biologia venir a donar un curset de Fi¬
losofia crítica. És molt generalitzada, entre els (lue
es dediquen a investigacions biològiques i a tota me¬
na d'Investigacions experimentals, la idea que la
Filosofia no té res que veure amb els que fan aques¬
tes recerques. Res més cert que per fer-les no es
necessita ésser filòsof; mes això no vol dir que la
ciència experimental estigui deslligada de la Filoso¬
fia. La veritat és que les investigacions experimen¬
tals pressuposen certs coneixements que ja es donen
per suposats; i aquests coneixements són de natura¬
lesa filosòfica. El biòleg no sap, quan Investiga, el
perquè els dóna per suposats; 1 en esbrlnar-ho és
quan descobreix l'existència d'un lligam, 1 un lligam
molt estret, entre la manera de procedir del que In¬
vestiga i les qüestions de què tracta la vera Filo¬
sofia.

Perquè us penetreu bé de la veritat que dic, posa¬
rem exemples en què aquesta esdevé evident. Supo¬
sem la digestió. Tots sabeu que s'aconsegueix amb el
suc gàstrlc en mesclar-lo amb carn trinxada, amb
gelatina, sang presa, etc. A conseqüència de l'acció
d'aquell sobre els aliments proteics, esdevé un eixam¬
plament dels espais Intermoleculars d'aquesta subs¬
tància que es va accentuant i determina el trànsit



de l'estat sòlid a l'estat liquid. Davant dels ulls
teniu la visió d'un fet que consisteix en el trànsit
de l'un a l'altre; però l'investigador no s'acontenta
amb afirmar ço que té davant dels ulls, sinó que va
més enllà i diu: Això fa això; això és la causa d'ai¬
xò altre. I llavors, l'investigador que enuncia aquesta
asseveració no es pregunta mal: Què és causa? És
que ho saps, tu, què és causa? SI es preguntés ai¬
xò, es contestaria: Sé que el suc gàstric és el que
paeix la carn; ijerò no sé perquè en dic causa, ni
còm és que penso alxi; no sé sinó que sempre (jue
es dóna aquesta causa produeix el mateix efecte.
Heu's aquí un coneixement que l'Investigador aplica,
i aplica bé, sense saber per què. Parla d'una causa i
no se 11 acut pensar que en partir d'aquest principi
líartelx d'una qüestió filosòfica que dóna per resolta.

Pel mateix estil, l'investigador es troba moltes ve¬
gades que posa suc gàstric amb carn, i el suc gàstric
no paeix la carn, 1 s'estranya que ço que ha passat
abans no passi després. Indaga, investiga, i a l'úl¬
tim es troba que no digereix perquè els sucs gàstrics
obren tan sols en mitjos d'una acidesa determinada.
I diu llavors: — Perquè la causa produeixi aquest
efecte, cal que es realitzi una determinada condició,
i aquesta condició és que hi hagi determinada aci¬
desa. Parla d'una condició, i en paria admirable¬
ment. Però què vol dir la paraula concHciót L'entén
perfectament, i amb això s'acontenta. Dóna per su¬
posat que sap ço que és condició sense esbrinar-ho i
sense donar-se compte que dóna resolta una altra
qüestió filosòfica.

El mateix que havem dit de l'acidesa podem dir
de la temperatura. La mescla del suc gàstric amb la
carn avui no obra 1 ahir obrava. És que hl falta
una altra condició de les que anomenem tèrmiques!



Ho prova l'Investigador, i llavors es diu: La tempe¬
ratura és una altra condició pterquè aquest fenomen
es realitzi. Perquè la causa produeixi l'efecte, es
necessita que es donguin determinades condicions.
Heu's aquí que parla de coses que són certes: ho
veu clar; i, malgrat tot, no sap la raó d'una tal cla¬
redat. Per què? Perquè es tracta d'una qüestió filo¬
sòfica que ell no té necessitat d'entendre, però que
dóna per entesa.

Si enfondim una mica més en l'exemple, encara en
traurem nova ensenyança. Diu l'investigador: Això
és això. Però escau preguntar: Còm ho saps que això
és això? Còm ho saps que hi ha una cosa? — No sé
còm ho sé, però ho .sé.

Doncs aquí hi ha una altra qüestió d'índole filosò¬
fica. Ell té necessitat de saber-ho. car d'áltra ma¬
nera la investigació seria impiossible.

Ve després una altra qüestió. Diu:—Això, que jo sé
que és això, sé que ocupa un lloc en l'espai i no un
altre lloc, sé que és dins de certa entranya i no fora
d'ella: això ho sé perfectament.—Però preguntem-li:
—I còm ho saps això? I l'investigador ens contesta:—
Sí, és cert: veig amb tota claredat que ho sé; però
no sé còm ho sé.

Heu's aquí, doncs, còm l'investigador porta resoltes
moltes qüestions filosòfiques. No necessita saber còm i
le quina manera les resol aquestes el filòsof; però in¬
dubtablement hi ha un lligam molt íntim i estret entre
això que sap i no sap còm ho sap, i les conseqüències
que en treu. No raona aquests coneixements. No sap
còm li han vingut, però els té i se'n serveix amb gran
justesa. Se'n serveix com tots ens servim dels ulls per
a veure-hi. Amb ells ho veiem tot i ho veiem hé, i
per a veure-hi bé, per a determinar un punt visual,
nosaltres no necessitem saber còm s'estableix la con-



vergència, car l'estíiblim sense saber eòm üo fem.
Per a veure-hi, un cop sabut que hi velem, no ens cal
•saber còm ho veiem o conèixer el mecanisme fisiolò-
gic de la visió. Conegut aquest mecanisme, hi veu¬
ríem millor del que hi veiem? Xo: ho veuríem tot de
ia mateixa manera; però ens explicaríem el mecanis¬
me de la visió, és a dir, no ho veuríem més bé, però
coneixeríem el fonament de la visió.

El mateix podem dir de les investigacions de ila Bio¬
logia, de la Física o d'altres ciències. Pressuposen re¬
solts certs principis, certs tei-mes que tenim tan ben
coneguts com tenim resolta la visió sense conèixer
el seu mecanisme.

La ciència, doncs, que frdcta d'aquestes coses que
dóna per suposíides l'investigador i no sap per què,
és ço que hom anomena Filosofia, presa en son sentit
més ample, no en un sentit estret i mesquí.

L'explicació dels primers principis no s'ha trobat
de cop i volta, i no resulta mai definitiva. Va nai¬
xent de la lluita entre un punt de vista i un altre:
suaument, com una conseqüència d'aquestes bregues,
ix una comprensió més clara dels primers termes. In-
dubtíiblement, un sistema filosòfic, ço que constitueix
una escola, no és la solució definitiva d'un assumpte;
és un visió, un aspecte d'aquell assumpte. Els que pre¬
nen la Filosofia en el sentit sistemiític de la paraula,
creuen que amb ella ho tenen tot resolt. Es tanquen
dins un cercle, i diuen:

—Aque.sta qüestió 30 l'he de resoldre d'aquesta ma¬
nera.—I, com si ei món s'hagués parat des de que
ells s'han tancat en aquest cercle estret, dins d'aques¬
ta torre de vori des d'on veuen les coses, diuen:
—No hi ha altra manera d'explicar la cosa que còm jo
l'explico.

Això és ço que constitueix el sistema. Però el si.s-



tema no constitueix tota la filosofia: és sols una visié
de la cosa. Després d'aquell n'hi ha d'altres. I això,
l'anar trobant una visió, un aspecte de la cosa, un
aspecte nou, distint del que els altres han presentat,
és ço que fonamentalment con.«titueix el que anome¬
nem Filosofia ci-ítica.

Amb això pas.sa com amb les ciències. Figureu-vos
quant ha variat des de Galen el concepte de Ja Infla¬
mació (i iJoso aquesst exemple perquè entre els que
m'escolten abunden sobretot els biòlegs). Segons aquell
primer concepte, ço que caracterltzfi la Inflamació és
la Ciilor, la dolor, la rubor i el tumor. Això ens dóna
base per a conèixer la inflamació. Però còm es pro¬
dueix? I aquí comencen els sistemes per a explicar-la:
primer es paria d'una acció mecànicíi de la matèria;
després, de la matèria pecant; després de l'acció de
la noxa flogógena. Passa el temps, 1 apareixen noves
escKiles: Vlrcbow ens de.scrlu el procés de la inflama¬
ció ; Conbelm, Eekllngbausen, 1 altres, modifiquen
el sistema; Metchlnlkoff diu que la causa determi¬
nant són els microbis; de.sprés hom diu que no són mi¬
crobis, sinó substàncies químiques que deixen els dits
microbis. I sempre velem que es tracta de la matei¬
xa cosa, però sempre en termes nous; i així es fa
l'evolució dels coneixements, per etapes, de secció en
secció.

En Filosofia passa quelcom de semblant per a tots
els que no es tanquen dintre la torre de vori de llurs
concepcions, com si el món estigués parat.

Els punts de vista canvien, però la cosa, vista sota
nous aspectes, segueix essent la mateixa. El concepte
de la causa eficient, que ens dóna Ari,stòtil, el de les
virtuts que fan les co.ses de la natura de les escoles
medievals; el de la causa sorda de què ens parla
Francesc Bacon de Varulam; l'explicació del lligam



d'un fet i im altre, que Hume atribueix a i'associacld
deis estats interns; ei punt de vista altíssim en què es
situa Kant per expiicar la causalitat; i'assoelaeió in¬
separable de què la fa néixer Stuard Mill; el cas dels
monistes d'avui, que sostenen que el principi causal
resulta de la memòria peri-)etuada de totes les adaj)-
taelons ancestrals que ontogenèticament formaren l'or¬
ganisme, i amb ell la ment, ens palesen que se'ns pre¬
senta la mateixa cosa sota nous aspectes. Qo d'avui
és igual que co d'ahir, però el punt de vista del que
ho contempla és més ample, obert a nous horitzons.

Aquesta és la vera Filosofia: no tancar-nos en cap
sistema; agafar de cada escola tots els aspectes nous
que porta; donar als si.stemes i a Jes escoles filosòfi¬
ques la mateixa importància que es dóna als sistemes
i a les escoles en la Biologia i en la Medicina ge¬
neral.

Al besllum de totes les escoles que passen veiem que
I)recipita quelcom, que es fa un pòsit que adquireix
consistència fins d solidificar-se i endurir-se com a cosa
liermanent i estable que unes generacions hereten de
les aitres com a patrimoni de tots, com a béns comu¬
nals. Dintre la Filosofia veureu també que el pensa¬
ment humà es desenrotlla en (la mateixa forma: hi
trobareu visions personals que ho expliquen tot, 1, per
magnífiques que siguin, passen, i en vénen d'altres,
com darrera d'un rei en ve un altre, i una dinastia
succeeix a la que fou enderrocada; però aquestes suc¬
cessions es legitimen mitjançant una certa crítica que
posa de manifest certes febleses de les vistes ante¬
riors, o bé una crítica més revolucionària que bolca
fins els fonament.s d'aque.sts si-stemes inspirats per
indèntics principis, alenats per la mateixa ànima, i
en i>osa de nous, fixant orientacions abans no sosi)i
ta des. Aquesta feina de desfer el fet, d'escórrer la



mltía, feinn de picot que enruna, és la més instruc¬
tiva de la Filosofia, molt més instructiva que la de
Iiastir sisteme.s. Ho és tan més com més recau damunt
dels instruments de treball, o sigui damunt la natu¬
ralesa mateixa de Ja intel-ligència. Com més la Filo¬
sofia s'abandona a les seves concepcions constructives
i més amunt pu.ia, menys instructiva sol ésser per a
l'esdevenidor, per sorollés que en sigui l'èxit; perè,
com rpés s'endinsa en el coneixement dels punts de
partida, dels principis, dels primers termes de què
pren vol, més fecunda re.sulta i de més rica herència
per al llinatge humà. Aquesta ciència dels primers ter¬
mes, aquestes recerques analítiques en les quals un
dubte viu 1 punvent porta l'home a esbrinar còm pensa
CO que pensa, és l'ànima de la vera Filosofia crítica,
presa en un sentit epistemològic més estricte que
aquell en què ho féu Kant, En canvi, aquells que es
preocupen solament de bastir el sistema, 1 s'abando¬
nen confiats a llurs concepcions, sén com les aus que
es perden per l'espai i no saben tornar a la terra co¬

neguda on deixaren la niada.
Com més ens allunyem de l'esperit crític, més sem¬

bla la Filosofia obra imaginativa que científica; com
més ens hi apropem, més seriosa es torna 1 més re¬

flexiva.
Al lluny del lluny dels temps, tot és obac i resta

molt fosc. Per als pobles primitius, les coses no sén
raonades: sén cregudes: no hi ha Filosofia pròpiament
dita: hi ha fe, Fes antigues cosmogonies expliquen els
orígens i la formacié del mén .sota la Inspiracié que
tot ho domina I embolcalla. El concepte de la natura,
de la vida, la moral que n'ix, el dret què en resulta,
tot queda englobat dintre la mateixa concepcié reli¬
giosa, De tot servem memòria pels llibres sagrats dels
homes cimals que conduïren als pobles o per les gestes
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de la poesia popular que unes generacions llegaven a
les altres. Si, situant-nos en aquells temps, pregun¬
téssim a un escandinau per quina raó creia que tot co¬
mença quan el gegant Imer, pare dels déus, adormit
sota el cristall de glaç, es desgela i desperta i es treu
de la cama Odin, ens miraria astorat de la pregunta,
I)er no capir que sobre això es pugui pensar. Així ho
digueren, i així ho cregué i ho conta als seus fills com
a cosa certa. Si poguéssim preguntar a un grec deis
legítims, dei temps de la vellúria, per què creia que
del front de Júpiter, en obrir-se. en sortí la deessa de
la saviesa armada de totes armes, qui sap si ens diria
que així fou perquè la saviesa, iiel fet d'ésser-ho .1a
és fortalesa i és domini. Al seu entendre la imatge
respon a la veritat, I amb eUa es delecta i en ella creu

ingènuament sense que el dubte el fibli ni capeixi que
cal raonar-la. Preci.sament i)er acceptar el llegat de la
tradició sense ironies ni protestes, com a cosa humana
i natural, per no sospitar que es pugui pensar altra¬
ment, ens troliem dintre el període prefilosèfic de la
humanitat.

Sense que aquest estat d'ingenuïtat nadiua fos tron¬
tollat poc ni molt, en el sí del poble grec, únic a la
història, i en distintes contrades i de bonevS a prime¬
res, isolats els uns dels altres, es formaren una mena
d'homes que, bo i creient com els altres homes, de
més a més començaren a esguardar la naturalesa, i
fins algunes de Uurs pròpies idees, sota iin altre aspec¬
te. No llança Hipócrates cap ironia contra Escnlapi,
ni escup cap burla contra els sacerdots que creuen que
les malalties són càstigs de les divinitats; però això
no l'impideix observar-les pels caràcters que pre¬
senten i remeiar-les com bonament es pugui, sense

que mai de la vida sospiti que això sigui titllable de
impietat, car, ben mirat, no ho era. Uns altres homes
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miren el foe sota un nou aspecte, sense recordar-se ni
de Vesta ni de Prometeu, com miren la terra i miren
l'nigrua i l'aire; com elements alliberats de l'acció dels
déus, o sigui en ells mateixos. Les coses de la natura¬
lesa són desvinculades de les creences regnants, arrela¬
des al cor de la raça. amb la fl d'expllcar-les tal com
es pi-esenten davant de l'uU que les observa, prescin¬
dint de prodigis i llegendes vers les quals no .són ir¬
respectuoses. Altres n'hi ha que es fixen que tothom
compta sense saber còm ni per què compta: ells hi
barrinen i funden la ciència dels nombres. Es fixen
també en les propietats dels espais, que tanquen mit-
.iantçant ratlles, 1 funden da geometria. Amb tot això
es crea umi nova manera de pensar que treu florida
ací i enllà, i esdevé que grana. La llavor s'escampa,
i CO que comenca per e.sforços isolats el temps ho man¬
comuna, i uns pensaments s'afillen dels altres, i el pro¬
grés es desvetlla. Però tot això és possible a condició
que s'emmotlli la manera de pensar dintre un motilo
diferent del coimi de la gent que no es deslliurava del
vell tarannà. Qui es limita a creure ço que per la
tradició se li ve dient, és un bon creient, un bon ciuta¬
dà, respectuós amb tot; però no ama la saviesa, car
ço que en aquells temps fou anomenat saviesa era un

fruit nasait d'una llavor nova que decantava l'ente¬
niment a veure les coses tals com es presenten, en
lloc d'accepta r-les ingènuament tal com es venia dient
que són: s'era savi per Ja manera de pensar, no pel
saber. Els homes que prenen aquesta nova manera de
pensar són considerats com a amants de la saviesa
ti això és ço que voi dir filòsof), i del cos de doctrina
que es va fent a mesura que els treballs s'acoblen
se'n digué Filosofia.

T;a Filosofia comença i)er ésser-ho lot indiferencia¬
dament, com l'ou fecundat: després, en créixer, es va



— 12 —

diferenciant suaument, i, amb ratlles desdibuixades,
va sortint la física, ciència de les coses de la natura,
la ciència matemática, la història, la ciència ds l'es¬
perit,,.

La directriu que Impulsa el pensament grec és es¬
sencialment crítica. Tot es redueix a aconsellar als
neòfits que volen formar part de l'estol dels amants
de la saviesa que mirin bé còm pensen quan pensen,
com si visquessin ben persuadits que la valor de les
concepcions humanes no depèn de la concepcié ma¬

teixa, 1 sí de la manera de fer-la o generar-la inte¬
riorment, Tot, breument, es resumia dintre aquella
màxima que, malgrat el seu fons crític, tenia quelcom
de relislés per la humilitat que traspua:—Coneix-te
a tu mateix.

Mai els grecs es preocuparen de formular la pre¬

ceptiva de còm s'havia de conèixer l'home per a co¬

nèixer-se bé. Qui no ho comprèn per intuïció personal,
nascuda a la presència dels que així ho practiquen, i
enfortida després pel propi exercici fins a fer-ne un

hàbit, no ho com,pendrà pas per regles d'altri. Això
ve de dintre, com ei caient de la persona, fis com la
percepció de la valor íntima dels actes morals; més
es comprèn pels exemples que per les prèdiques; i,
els que així no ho entenen, no ho entenen de cap ma¬
nera, per regles que aprenguin.

Quan la investigació grega arriba a l'estudi de les
coses de la intel-ligèneia, hi posa un seny, una sin¬
ceritat, una subtilitat tan fina, que mai més els tor¬
nem a trobar un cop aquell poble prodigi fou esborrat
de damunt la terra. Cadascú es plante.ia els seus pro¬
blemes segons els vents que el mouen, raonant-los des
de sí mateix com una visió personal de l'assumpte
plena de serenitat i de llum. Quan la cultura grega
camina vers una organització que es va dibuixant 1
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añancant, aquests problemes es despersonalitzen, i les
qüestions, proposades abans isoladament, es fonen
en qüestions de fons comú, patrimoni deis que bi fan
bestreta. Llavors és quan la Filosofia, la vera Filo¬
sofia, es desprèn de totes les qüestions que semblaven
del seu domini i no bo eren, precisa els seus objec¬
tius, com un ram diferenciat dels altres coneixements
bumans, i s'obre una via en vers l'ideal llunyà que es
proposa assolir. Tot ve rodant al redós de la intel-
ligència, i es va veient cada vegada més clar que,
per a l'esment de cóm bo bavem de fer per a pensar
bé, la primera cosa que bavem de conèixer és aUò
que ens dóna el pensament, o sigui la intel·ligència;
car, d'altra manera, ens trobarem com qui té un bou
instrument i no sap còm servir-se'n. A la història de
la Filosofia grega, el plantejament d'aquests proble¬
mes cabdals va sortint com d'una boira terrera que
al principi tot bo tapa i després es va aclarint perme¬
tent la visió imperfecta de les coses, fins a esvair-se
mostrant-les a la Uum plena. I és que per á l'bome
sempre és més difícil arribar a plsmtejar els proble¬
mes que resoldre'ls: és molt aspra i molt dificultosa
la via que s'ba d'assolir per arribar als primers ter¬
mes del plantelg.

Quan pensem, còm pensem? Quina és la naturalesa
o la manera d'ésser del coneixement en posar-nos de
manifest les coses que arribem a entendre? Còm brolla
la comprensió de les coses de les deus que portem
dintre i ens bi porten?

Ja no es tracta, com veieu, de compendre les coses
per llur visió directa, deslliurant-nos de les tradicions
que ens enlluernaven amb bella imatgeria: l'esperit,
serenament reflexiu, comenca per distingir la realitat
de les coses de llur espectacle Imaginatiu; i, un cop
rebuda la primera empenta, se n'aUunya fins a arri-
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t>ai' a compendie, uini jornada darrera una altra, que
havia de començar per on acaba: per l'estudi de go
que 11 dóna la comprensió de les coses veres.

No és del cas resseguir punt per punt el desenrot-
Uament del pensament grec fins a arribar als cims
que el projecten lluminosament des del front divinal
d'un Plató o des del d'Aristòtll, ni jo en sé prou i)er
a fer-ho. L'un i l'altre recullen les dues direccion.s
que portava el pensament grec en exposar la natura¬
lesa de la Intel·ligència. Plató, (jue era matemíitlc,
mira cap endlntre, Arlstòtii cap enfora; però l'un i
l'altre convenen en quelcom comú, en concebre el pen-
-sament com el resultat de dos factors: el subjecte que
l^ensa i la cosa ¡censada. Ni l'un ni l'altre tingueren
mai cap dubte que la cosa pensiïda era fora realment
com allò que la intel·ligència devia comiendre. La di¬
ferència entre ambdós genis representatius del pensa¬
ment grec ve després quan tracten de concretar còm
compren les coses la intel·ligència.

Plató considera el coneixement com el producte de
certes idees innates, de c«rts arquetipus que ens i)or-
ten a la concepció de les coses. Pel mateix estil que
amb uns quants axiomes i postulats el matemàtic en
té prou, tancant-se en el seu sí, per a anar destriant
les propietats dels nombres o les de les figures geo¬
mètriques, així també la intel·ligència; servida i)els
arquetipus que nadiuament conté, té tot go que ne¬
cessita per a formular la concepció de les coses del
món mitjançant el treball interior que se'n desprèn
i esclata com a comprensió; per al desenrotllament
d'aquest treball, els sentits destorben. Davant
sentits tot és caòtic i confús; davant de la Intel·ligèn¬
cia les boires es fonen i les coses es presenten clares i
amb les lluïssors que les fan beUes.

Arlstòtii no creia que en el subjecte existis.sin na-
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(liuanieut idees com a mitjans de compendie; el sub¬
jecte res ;iK>t compendre mentre la cosa compresa no
li sigui donada pels sentits. La intel-lecció és feta jier
la intervenció de dos factors igualment indispensa¬
bles: un subjecte que comprèn; una cosa compresa.
Quan aquesta cosa compresa no és suggerida des de
fora del subjecte mateix, a aque.st subjecte 11 manca

l'objecte de la comprensió, 1 resta com una cosa poten¬
cial, com una força sense resistència i un punt de
aplicació. D'ací resulta que en tota percepció sensible
o Immediata, en tota comprensió més o menys llunya¬
na dels .sentits, en tota concepció, iier alta que sigui,
sempre hi ha un element intrínsec, el subjecte que
entén, i un element extrínsec que li ve impo.sat des do
fora, sense que mai pugui treure'l de sí mateix, com
una visió subjectiva, com quelcom que surti d'ell ma¬
teix. Aiistòtil admet que en el .subjecte hi ha, ultra l.a
força comprensiva, certes categories, com la de la

^ causalitat, que semblen anterior.^, pressuposades a

l'experiència, com el seu fonament; i)erò no les en¬

tengué com a coneixements preformats o com a idees
ja fetes, i sí com a moviments propis o nadius de l'es-
Iterit que ixtrten a eomiiendre l'eficiència de les coses

quan les tenim davant.
Els pobles llatln.s. regenerats pel cristianime. fo¬

ren l'hereu legítim del itensament grec. De primer an¬
tuvi la nova creèncla despertà el sentiment, fins lla¬
vors desconegut, de la personalitat humana, sempre
lliure i)er ella mateixa 1 sempre responsable dels seus

actes, amb sanció i sense. Tot això fou obra de la fe;
però, quan es tractà de raonar-ho, les grans figures
del cristianisme d'aquells temps sentien. més afinitat
per Plató que per altri. A ix>c a poc, la fe, que abans
s'aguantava per son propi alè, sent la necessitat d'ex¬
plicar-se les coses del voltant i fins els fonaments de



— le¬

la íe mateixa, harmonitzant ia placidesa del senti¬
ment estàtic amb les inquietuds dinàmiques de ia in¬
tel·ligència. I llavors és quan comenga ia Filosofia es¬
colàstica, que va prenent volada més ampla de dia en
dia, fins a arribar a sistematitzar-se en ei poderós cer¬
vell de sant ïomàs d'Aquino.

Digué, un dia. En Letamendi, que la civilització
cristiana era la civilització hel·lènica posada en grà¬
cia de Déu. Jo no sé si això és veritat; crec que no,
perque la nostra civilització és essencialment ètica,
i la grega, mancada d'ànima evangèlica, no ho tou
pas. Ara, el que em sembla cert és que la doctrina es¬
colàstica és la Filosofia aristotèlica posada en gràcia
de Déu. N'és el comentari raonat i savi, a voltes engi¬
nyós, altres subtil: és damunt doctrines aristotèliques
que s'aixequen o s'expliquen racionalment els fona¬
ments de molts temes de la religió cristiana.

La Filosofia escolàstica, inspirant-se en aquell criteri
sa, sempre apropat a ço que es veu i es toca, que ins¬
pirà Aristòtil, l'extrema tant, que se'ns presenta com
la Filosofia de l'experiència, no admetent res que no
en vingui. Aristòtil havia admès que hi havia certs
principis pressuposats a l'intei-ligència que feien com-
Iiendre les coses: i'escoiàstica sentà rodonament que
no hi havia res en la intel·ligència que no vingués dels
sentits. Hi havia, a la intel·ligència, una soia cosa que
no venia dels sentits, i aquesta és l'intel-leete mateix,
és a dir, el principi de conèixer. Tot el restant, de
prop o de lluny, procedeix del sentit. L'operació men¬
tal, per alta que sigui, que, com a element repre¬
sentatiu, no porta el fantasma de l'objeete, és buida:
no és la comprensió d'una cosa: és un nom. Originà¬
riament tot ve de la sensació, d'una acció del nervi
sensorial, com diem avui. Aquesta acció dóna ia pri¬
mera matèria del coneixement possible: d'eUa mutei-
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xa, és cega, incompresa. Els escolàstics seguiren
creient, com cregué Aristòtil, que la matèria senso¬
rial donada i)els sentits eren còpies dels objectes,
de naturalesa material i grollera; iierò, així com
el mirall que reflecteix els objectes no sap res de
les imatges que en el seu si es formen, així tam-
JX)C no es sabria res de les còpies dels objectes que
els sentits ens donen si el principi intel-lectiu per
un acte de comprensió no lest fes seves i les enten¬
gués com a objectes de coneixement. Entre els ob¬
jectes que ens volten i la imatge còpia que en por¬
tem dintre bi ba una perfecta adaptació; i, com que
no comprenem sinó ço que bi ba, diem d'elles que
són veritat, car la veritat en ella mateixa est id
quod est, i en nosaltres és la adequatlo rei. Sabem
que els objectes són coses reals perquè aquesta rea¬
litat ens és donada amb llur còpia; sabem que te¬
nen propietats, mitjançant són elles i no són d'altres,
perquè bi són substantivament, i així bo comprenem
en la còpia; sabem que en ells bi ba qualitats acci¬
dentals que poden desaparèixer sense deixar d'ésser la
mateixa cosa que eren abans, perquè així ens bo donen
els sentits i l'esperit bo compren en la species im-
pressa. Les grans idees de l'ésser, de la substància, de
l'accident, no les treu la intel-ligència d'ella mateixa
creant-les per propi impuls: les treu de ço que em¬
motlla perquè bi són, i per pura experiència interna
és va veient després que en totes les còpies bi ha
l'ésser, que uns objectes no són com els altres perquè
la substància no és la mateixa i no es transmuta, com
poden transmutar^se certes qualitats, purament acci¬
dentals, sense que la cosa deixi d'ésser ço que era.
Però, l'ésser, la substància i l'accident, sempre són
reals, i solament poden ésser pensades per l'enteni¬
ment a condició que bo siguin, puix d'altra manera

2.—Filosofia crítica.
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pensaria vanitats, formes sense cos, buida imatgeria.
La concepció grega de la naturalesa del pensament,

o, millor dit, de la intel-lecció, es va perpetuant amb
variants lleus o greus que no ataquen el fons de]
problema, a través dels segles, com si fos cosa de¬
finitivament resolta en la qual res no manca ni res hi
ba a fer. Semblava que l'enteniment humà s'hagué.s
petrificat dintre una forma estable perquè no hi ha¬
via un més enllà a esbrinar, quan desperta sobtada¬
ment i apareix un segle que no té altre parió en la
història que al segle de Pericles. Un anhel de reno¬
vació tot ho remou. Com els navegants es llancen al
descobriment de terres desconegudes, així el dubte
de si ço que es dóna com a definitiu no ho és sotra-
queja les ànimes fortes i les empeny com un vent
que cau damunt del llac alçant-hi omides que corren
adalerades, les unes darrera de les altres, vers les
platges fosques. L'esperit del dubte renovador. Des¬
cartes l'encarna: és un esperit essencialment crític
ço que el porta a una visió nova de les primeres
qüestions, dels primers termes de què abans parlà¬
vem.

Descartes diu: «Tot ve dels sentits, tot ve d'un
element extrinsec al pensament. I si tot ve dels sen¬

tits, jo em pregunto: ens poden enganyar els sentits?
pot éssen, això?» I ho examina, i, pel fet d'examinar-
ho, mogut pel dubte, ja estableix un mètode nou

d'investigació.
«Descobreixo—diu—que quan somnio veig les ma¬

teixes coses que quan estic despert Qo que veig quan
somnio és fals. I si en l'estat de vetlla passés el ma¬
teix? Quin fonament en tinc d'això? Per què ho crec

ço que veig en l'estat de vetUa? Ho he de creure per¬
què sí? La ciència necessita un punt de partida, cert,
amb la mateixa evidència que un teorema matemà-
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tic, per ésser el fonament de tot». I, cercant aquest
punt de partida, diu: «Jo penso: penso ço que em
donen els sentits. Aquests em poden enganyar, ço que
jo penso pot ésser fals; però, que jo ho penso, n'estic
absolutament cert. Per tant, el fonament de la certe¬
sa ve de mi, de jo, que ho penso. Puc dubtar de Ui
cosa pensada, però de jo, que ho penso, no en puc
pas dubtar.» I aquest és el punt que posa Descartes
com a punt de pai-tida de la ciència. Cogito: ergo sum.
Penso: doncs sóc.

I diu després: «.Ta sé que jo sóc jo; però no sé que
l'alti-e sigui. No basta que jo sàpiga que sóc: cal
que sàpiga si l'altre és». I fa aquest argument:
«Déu, que em creà. Déu, que ho ha fet tot, no podria
ésser perfecte si li manqués alguna cosa: pel fet,
doncs, de concebre'l com a perfecte, ja el concebo
com a existent, car, d'altra manera, no en seria en
faltar-li l'existència. És perfecte? Doncs és existent.
Ara bé: Déu no podia donar-nos eis sentits perquè
ens enganyessin: el pensament seria llavors cosa va¬
na, ja que l'objecte que pensa seria il-Jusori: és el
mateix Déu que ens garanteix que la cosa pensada
és tan real com la cosa que pensa».

La doctrina escolàstica ja havia rebutjat aquesta
prova de l'existència de Déu quan fou adduïda per
sant Anselm; també la rebutjà quan fou formulada
per Descartes; però, rebutjada o no, broUa, d'aque-
Ua hora endavant, de la cosa que pensa (res cogitans),
una font d'evidència respecte de l'existència d'ella
mateixa, i una evidència respecte de l'existència de
la cosa pensada que situa l'enteniment humà a un
nou punt de vista. Sigui o no sigui Déu qui ens avali
i afianci la creença en la realitat de les coses exte¬
riors, el cert és que aquesta creença és en el sub¬
jecte i replanteja el problema de la naturalesa de la
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intel-Jeeció sobre nous termes, sobre una altra base.
Coneixem que les coses són perquè llur ésser és donat
amb les sensacions o coneixem que són perquè l'evi¬
dència de llur ésser brolla del mateix subjecte que les
pensa? En el primer cas l'enteniment reconeix en la
sensació ço que ja bi és, i en tot ço que pensa for¬
mula experiències que li vénen imposades des de fora;
en el segon cas la certesa raja del subjecte, de la
cosa que pensa, que s'imposa a eUa mateixa com umi

cosa, i l'evidència respiecte de la cosa pensada també
surt del subjecte que així ens la imposa pel fet de
13ensar-la. Les fonts de Ja certesa ens vingueren, des
d'Aristòtil, de la cosa que era donada en forma de
sensació i del subjecte que l'emmotllava i la com¬

prenia, i això era la adequatio rei, això era la veri¬
tat: però, si suposem que l'evidència és un doll que
brolla del subjecte mateix i ens imposa la veritat
des de dintre, els orígens de la certesa canvien, i la
naturalesa del coneixement esdevé una altra de com

fou concebuda X)er Aristòtil. Jo reclamo la vostra
atenció sobre aquest punt: flxeu-vos-hi bé, i veureu
que d'ací neix la Hum que ens iwrta vers el subjec-
tivisme.

Personalment, Descartes, no tingué la visió clara de
la nova orientació que assenyalava a la solució del
problema del coneixement; però l'orientació hi era,
i els temps vingueren a demostrar que l'eix de la
Filosofia havia mudat de seti i tot es presentava a
la ment d'una altra manera de com abans es presen¬
tava. Amb raó sobrera ha dit Bergson que el verita¬
ble pare de la Filosofia moderna és Descartes.

Qui al principi resistí braument l'aUau fou la Filo¬
sofia escolàstica; però a poc a poc fou vençuda, i,
més que vençuda, menyspreada, pel racionalisme su¬
perb, fins a restar reclosa en els seminaris com una



antigalla arqueològica, com una cosa morta. Amb ella
la concepció grega de la ment, tan plena de seny,
aixecada frec a frec de l'observació de les coses,
s'anà esvaint com una fumerola en elxamplar-se per

l'espai; 1 els grans pensadors, lliures del fre que els
sentits Imposen, es llençaren ardilts a la construcció
de sistemes conceptuosos, que, vistos de lluny, quan
,ia no suggestlonen, fan l'efecte de monuments mun¬
tats a l'aire, ja que no ens fan sentir la realitat
del món que velem i palpem i en què vivim. Però,
així com en la blstòri-i de la medicina comprovem que
després de les concepcions sistemàtiques vénen l'es-
ceptlcisme 1 el desengany i rebrota modestament el
bon sentit hipocràtic que ens aconhorta, així veurem
més endavant com, amb la creació del mètode ex¬
perimental, retornem a poc a poc, 1 sense donar-nos
compte del cas, a l'antic pensament grec sota una no¬
va forma.

Ardldament foren combatuts els raonaments que po¬
sava Descartes en fonamentar la tesi. HI ha en ells
quelcom d'Insegur (jue no acaba de convèncer, enca¬
ra que sedueixi la voluntat la fornia en què s'expo¬
sen. L'argument de síint Anselm resiiecte de l'exis¬
tència de Déu no satisfà; és un artifici lògic en el
qual queda un buit. Sense saber com, tots observem
dintre de l'ànima nostra que no basta concebre l'és-
.ser perfecte perquè sigui, amb el pretext que si no
existís ja no seria perfecte: tots entenem com un
fet d'observació interior que així es lògicament en la
ment que ho pen.sa, iierò no objectivament, perquè del
posse a l'esse no hl ha trànsit ni passera que ens du¬
gui d'una banda a l'altra.

Per altra part. Descartes suix)sava que podem dub¬
tar de ço que els sentits diuen deslligant el subjecte
de les Impressions sensorials com si pogués percebre
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isoladament de la mateixa com una cosa pura i sub-
slstent. Això són sujiosances que no tenen altra valor
que lia de Ies paraules que les emmotUen; una valor
purament lògica o formal. Ací falta carn i sang de
realitat: quan així es pensa, no es pensa sobre co¬

ses, i sí sobre el nom de les co.ses, que no és pas igual.
De fet no es pot dubtar de les pròpies sensacions
sense anorrear el subjecte. Si per un moment suposeu
vosaltres la paràlisi soj^tada de tots el nervis intern.s
i externs que les acusen al .sensorl, ço que us passa¬
rà és que esdevindrà una ahsènrin, perdent la cons¬
ciència del vostre propi cos i la del món que us en¬
volta. Si, en lloc de suposar aquesta paràlisi sobtada,
imagineu el dubte de les pròiàes sensacions i no es-
reu Ja ben segurs del lloc on teniu els membres, el
cap o el tronc, ni de la posició en què els serveu;

si dubteu de l'emplaçament de les coses del món ex¬
terior i dubteu també que bi siguin; aqaiest estat
.seria molt aflietiu, consemblant al de la demència.
La cosa que pensa en aquestes condicions és uiui

imaginació introspectiva, i no una cosa reai i vis¬
cuda.

Tin abat, contemporani de Descartes, molt manyós
i subtil, volgué viure'l, el procés que tan bellament
descrigué, i provà d'entrar al dubte de les coses de
mil maneres diferents, i mai no pogué aconseguir-ho,
vivint els dubtes, car sempre comprovava que i)er
viure'ls era indispensable, abans, deixar d'ésser el
que era.

El bon abat tenia tota la raó, encara que no la
hi donessin. En deslligar el subjecte que pensa de les
imatges amb què les pensa, quedant-se amb el pen¬
sament pur de la res cogitans, el sub.Jecte Ja no hl és:
queda el nom de la cosa: però la cosa s'ha esvaït.
Aquest formalisme purament lògic és un motilo que



íes emmotlla: hi falta la pasta, la concreció, la ma¬
tèria emmotUada. Qnan Descartes anuncia que l'és-
ser 11 ve del pensament (cogito ergo sum), no formula
ni un principi ni un fet: formula la suposança que
l'ésser brolla del pensament com la llum brolla del
fiat divinal. I això és un misteri, és la tenebra: 1 la
tenebra no serà mal principi de raó, ni fet d'observa-
elé, ni fonament de ciència.

Mai Descartes volçué analitzar son punt d'eixida.
Procedia com sl doné.s a l'enunciat la força d'un axio¬
ma. Un axioma és l'exposició crua d'un fet que no
es iK>t rebatre ni amb raons nl amb observacions que
el desmenteixin o rectifiquin: s'Imposa per ell mateix
com a comprovable en tots els ca.sos particulars en

què es vagi mirant «1 és cert o no ho és. La Inferèn¬
cia de l'ésser de l'acte de pensar, é.s un fet que es
comprovi o s'Imposl iier evidència immediata? De cap
manera: cal mlrar-lo com un punt de vista personal.
Oblldant-se Descartes de còm era donada originària¬
ment la comprensió de l'ésser; oblidant que sense
sensacions mai de la vida no hauria comprès que les
co.ses són; que hi ha coses que no són substantiva-
ment com altres: prescindint de la suma d'experlèn-
cles de què es desprengueren aquests coneixements;
es col-loca en una posició mental personalíssima, que
no tracta de legitimar, fent brollar del cogito el sum
arbitràriament.

Aquest punt cabdal no és objecte de la justificació
que mereix, i sí solament d'una preparació expositi¬
va que .suaument ens hi porta com a cosa natural i
planera. Així ens descriu que els sentits poden sug¬
gerir-nos imatges 11-lusòries, i, per la possibilitat de
l'engany, els rebutja com a fonts de certesa, pre¬
parant-nos d'aquesta manera l'esperit per arribar al
punt de vista en què ens situa. La via, de planera,



se'ns fa feixuga quan reflexionem que, per a saber
que els sentits poden enganyar-nos, és absolutament
necessari que amb prelació sapiguem de ciència cer¬
ta que ordinàriament no ens enganyen: d'altra ma¬
nera la paraula enguni/ no té' sentit. El problema que
se'ns plante.ja en fer aquesta reflexió, tot fent camí
vers el cim, és el següent: còm .sabem distintament i
clarament que els sentits no ens enganyen, ' i còm
podem arribar a saber quan ens enganyen? Pensar ai¬
xò és aturar-.se .en el camí en què Descartes ens me¬
na resistint-nos a arribar flns al seu punt de vista.
La raó de la nostra resistència és ben neta i ben
clara. Si sabem que els sentits ordinàriament no ens

enganyen, tot i reconeixent que de vegades pateixen
il·lusions, de ço que ells anuncien brolla una font
de certesa immediata tan esplendent que sobre ella
s'aixeca la veritat experimental. No necessitem que
Déu avali el realisme del coneixement sensible: és
la ment mateixa la que l'avala, sense garantia estra¬
nya. Còm ho sap la ment que ordinàriament no s'en¬
ganya en percebre la color i el so de les coses, llurs
resistències, o les impulsions que les mouen? Còm pot
.saber quan suggeriran percepcions falses? L'esperit
grec hauria dirigit la recerca en aquest sentit si hom
hagués plantejat la qüestió; però l'esperit, animat
pel desig d'imposar un punt de vista personal (1 ai¬
xí són tots els punts de vista sistemàtics), va cega¬
ment, amunt sempre, cap al cim, deixant pels marges
les observacions insospitades que podrien deturar-lo.

Descartes descriu la semblança que hi ha entre l'es¬
tat de vetlla i l'estat de somnf. Quan somniem hi
veiem de la matci.xa manera que amb els ulls oberts,
paladegem igualment els menjars, olm els mateixos
•sons, interpretem els visatges de les persones que ens

rodegen com si estiguéssim desperts: la Il·lusió és



tan viva que ni sospitem que siguí ll-Iusió. Qui acom¬
panya Descartes en la seva ascensió cap al nou pimt
de mira va fent camí dòcilment per la via empre¬

sa, ben cregut que, sl aquest estat ll-lusori és Igual
al de la vetlla, no pot sortir d'aquí una font de cer¬
tesa ; però, sl de sobte es para a reflexionar que a

l'estat de vetlla reconeix que els somnis són il·luso¬
ris, això 11 ensenya que quan està despert neix de la
pròpia consciència una evidència tan clara de la rea¬

litat que ell és el terme de comparança que 11 per¬
met deduir que els somnis són Il·lusoris, de la matei¬
xa manera que arribem a saber que els sentits- po¬
den enganyar-nos precisament perquè ía sabem que
comunament no ens enganyen. Jo puc somniar aques¬
ta nit l'espectacle d'aquesta càtedra, amb el vostre

/ gest atent, la forma de la sala i els objectes que

conté, 1, mentre ho somnio, no sabré que és il·lusori;
l^erò, ara que ho veig sense somniar, l'espectacle és
realment present a la meva consciència, 1 això, pre¬
cisament això, és ço que em permetrà judicar que el
somni que després en tingui serà Il·lusori.

L·leglm-les fredament aquelles admirables Meciita-
cions cartesianes, aquell monumental discurs del mè¬
tode, 1, com més ens hl fixem, més clar veurem que
no hl ha una recerca de les que fa la vera ciència,
en la qual tot s'encadena i legitima, 1 on no es dóna
un pas avant sense que el peu s'afiancl sòlidament:
ço que hl ha en la exposició dels precedents és una
obra de seducció que ens porta dolçament a un punt
de vista personalíssim del qual davallarem després
per explicar des de dalt ço que s'havia d'observar
des de baix quan de pas en pas es feia la jornada.
D'e,speiit crític ha de posar tot el braó en l'anàllsl
del procés que ens porta al punt de partida: si es



demostra Ja seva il-legitlmltat, ço que després en vin¬
gui Ja s'esfondra per ell sol.

En resum, per la mateixa raó que es rebutja la và¬
lua a l'argument de sant Anselm per la Filosofia or¬

todoxa, cal rebutjar que l'ésser sigui perquè es pen¬
sa : el bon sentit grec sempre ens decantarà a creure

que és quelcom donat a la ment, sota una forma o

altra, ço que com a ésser la intel-ligència comprèn. I
heu's aquí, senyors, en acabar la Uiçó, com, amb
aquesta inversió dels termes, sentim que se'ns fa una
violència, car se'ns obliga a pensar d'una manera
diferent de còm naturalment pensem.



LLIÇÓ II

Sumari: Conseqüències que porta l'adopció del subjectivisme.—
Aparició de Kant.—En què consisteix el seu punt de vista cri¬
tic.—Composició del coneixement.—Còm deslliga Kant la ma¬
tèria sensorial de l'acció exterior, i naturalesa d'aquesta matè¬
ria.—Còm la comprenen les formes.—Forma intuïtiva de l'espai.
—Forma intuïtiva del temps.—La categoria de quantitat com a
funció de la raó pura.—La categoria causal.—Successió de dues
imatges.—Interpretació d'aquesta successió per Hume.—Inter¬
pretació kantiana.—L'enteniment i els judicis segons Kant.—
Formació interior de l'objecte del coneixement.—Què compre¬
nem en aquest objecte, i què hi compreníem.—La cosa en sf.-
De la cosa en si se'n desprenen les formes.—Naturalesa del
coneixement així concebut comparada amb la concepció aristo¬
tèlica.—L'objectivitat kantiana.—Còm creu la doctrina kantiana
destruir el dogmatisme del punt de partida de la doctrina aris¬
totèlica escolàstica.
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■p L punt de vista subjectivista en què es trobà l'espe-
rit humà després de Descartes portà al món un

gran trasbals en l'oi-de filosòfic, social, polític i reli¬
giós. La preponderància donada al subjecte sobre
l'objecte arrelà la creença que les coses són confor¬
me es conceben i, per aquesta raó, cadascú les mira i
pensa a la seva manera, com si les fonts de la veritat
sortissin de l'home que pensa i no de l'home que i>en-
sa de certa manera, com cregueren els savis grecs,
que tot ho afiançaven en l'objectivitat de les coses
per pensar-les bé. Com una color que perd, es va
esborrant a poc a poc de l'ànima humana aqueUa
norma de conducta que prudentment induïa a creure
que cal concebre les coses tals com són a mesura que
s'afiança el prejudici que són tals com les conce¬
bem. El fre objectiu amoUa quan no es trenca, car
es va evolucionant de tal manera que els pobles
neixen a una vida nova i consagren, a la llarga, el
dret, immanent en l'home, de creure i de piensar tot
ço que vulgui. El sentit rígid de la paraula veritat
s'afluixa. Ja no s'estima com a ver ço que és patri¬
moni comú de tots els que ho coneguin per pensar-ho
tots eUs uniformement i restar invariable el pas del
temps. El'seu més beU atribut, la universalitat, des¬
apareix; la valor del mot resta relativa, com a cosa
variable, ja que ací és cert 1 aUà no, que avui ho és
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i demà es canvia i deixa d'ésser tal com era ahir.
L'antic concepte de l'adequatio rel s'arrecona com si
fos una falòrnia: sols és conservat pels homes que
estudien les ciències naturals que seguiren creient,
fidels a Tesjierit grec, que les coses són com són i no
com es conceben.

La gesta d'aquesta evolució de l'esperit humà en¬
cara dura. No és Descartes qui l'engendrà; eixí del
concurs de moltes causes que no és del cas esmentar;
Descartes fou qui primer U donà un fonament racio¬
nal. Prop de tres segles després de la seva aparició,
ve al món, en terres alemanyes, un geni cabdal, qua¬
si miraculós, que fortifica la tendència .subjectivista
asseient-la damunt més amples i fermes bases: Em¬
manuel Kant.

Kant no es preocupa de muntar un nou sistema ni
defensar-ne cap. Com si això no tingués importància,
retorna a les fonts del coneixement, analitzant freda¬
ment 1 curosament el veU problema com si res en sa-

piguéssim. La seva crítica és implacable, i fins té
alguna cosa de ferotge.

Les veritats que trobem formulades a la Intel-ligèn-
eia sense saber còm 1 de quina manera ho foren,
són rebutjades.

Creient els dictats de la intel·ligència, donarem per

segur que els sentits són impressionats per quelcom
que és fora d'ells, i ço que creiem no sabem perquè
ho creiem: la veu interior que així ho diu ens ho
fa creure, 1 la veritat és que és com la veu d'un ora¬
cle que parla sense endevinar a què respon i en què
recolza per dlr-nos ço que ens diu. Per a saber a què
respon i en què recolza per x)arlar com parla, ens cal
empendre una recerca que ens posi de manifest còm
s'arriba a saber que fora dels sentits hi ha una cosa
que els impressiona: d'altra manera aquesta cosa no



és sinó una suposauça que creiem vera sols perquè
l'oracle ho diu i ens inspira una fe nadiua.

Grecs i escolàstics, ensems, donaren per suposat que
les imatges són còpies de les coses. Però, si ignorem
còm hem arribat a saber que aquestes siguin i còm
són, bonament no podem dir que les dites imatges si¬
guin còpies fidels dels originals, car, desconeixent-los,
no els hi podem confrontar, i l'afirmació que siguin
Iguals o desiguals, exactes o inexactes, 1 fins que si¬
guin còpies, és vana: la suggestió interior no descan¬
sa sobre un fonament.

Els objectivistes es preocuparen molt d'esbrinar
còm la impressió rebuda en el sentit era transpor¬
tada des del sentit a l'intel-lecte, que la comprenia
en fer-ne la presa, 1 amb aquesta fi imaginaren sub¬
tils teories; però no es preocuparen gens ni mica
d'esbrinar còm l'intel-lecte no les comprenia en els
ulls, on era rebuda la Imatge, ni a la pell, on era re¬
buda la pressió, 1 sí en l'objecte que ocupava un es¬

pai lluny dels uUs i de la peU. Còm arriba a saber
l'intel-lecte que la imatge que pren correspon a l'ob¬
jecte 4 o a l'objecte B1 Còm arriba a saber que hi ha
un espai on la intel-ligèncla les col-loca? L'oracle In¬
terior no ens diu res de tot això: ens parla, 1 no
sabem per què parla com parla.

Grecs 1 escolàstics creien cegament, com un fet
d'obsei-vació, que una cosa en fa una altra quan n'és
la causa. Còm sabien que el pas de l'una a l'altra és
una successió lligada per la causalitat? Els sentits
ens donen la imatge del trànsit, mes no la donen del
lligam interior que determina el trànsit. Ells conce¬
bien que hi era, 1 res sabien del perquè així ho con¬
cebien.

De l'iina a l'altra, visura Kant les qüestions que
es creien clares, i ens convene, amb la seva crítica,



que són molt fosques, ha raó ens diu moltes coses,
i creiem en la realitat d'aquestes coses per la fe del
carboner. Kant el rebutja el criteri de la fe, car vol
saber per què les diu. D'altra manera la Filosofia és
dogmàtica, com ho seria la geometria si es creguessin
els teoremes per llur enunciat i no per llur demostra¬
ció. La demostració, si bé es mira; no és res més que
l'exposició genètica de les raons que ens obliguen a
creure en l'enunciat; i, en prescindir-ne, el teorema
queda en l'aire com una cosa que sembla veritat i
no arribem a comijendre si ho és de debò. Les coses
de la ment són consemblants. No és que les intel-
leccions formulades mentin ni ens enganyin: és que,
com que no sabem còm ni de quina manera s'arribà
a formular-les, ni de què esdevenen, ni d'on neixen,
en barrinar-hi per formar-ne concepte no és possible
que els donem la valor que tenen ni les comprenguem
tals com són. D'ací surt la necessitat imperlosíssima
d'estudiar-les des d'un punt de vista, sotmetent-les
a una revisió critica que en fixi el ver sentit, la sig¬
nificació. No fer-ho aixi és perdre ei temps. Què en
traiem de dir que ni ha una cosa fora de la intel-ligèn-
cia, si comencem per ignorar còm s'arriba a compendre
que hi és? Què en traiem de dir que la veritat és ço
que s'hi emmotlla, si res sabem del motilo en què
ha d'encaixar-se? Què en traiem de dir que l'espai és
aixi o de l'altra manera, que la causa és això o és
allò, sl res sabem de còm hem arribat a compendre
aqueU i aquesta? En procedir aixi ens trobem com el
pintor que expliqués als seus deixebles les belleses
de les pintures mestres, encoratjant-los a Uur estudi,
i res els digués de còm han de barrejar les colors per
imitar Uurs tonalitats. El mestratge de la tècnica
es pressuposa a la creació de l'obra; com el conei¬
xement de còm eg fa a la intel-ligència ço que des-



prés ens serveix per a compendre Ies coses de foraI Ies de dintre, es pressuposa al seu bon exercicifuncional.
El criticisme kantià es col-Ioca en una posició pro¬pera a ia que pren la ciència experimental: no hiés encara, però ja estudia els fets des d'un punt de

vista tan lluny de la seva visió empírica com de la
seva absorció per una concepció especulativa o sis¬
temàtica : és un punt de vista semblant a aquell en
què es coi-Ioca Haller, en empendre l'estudi deis fe¬
nòmens vitals, quan els deslliga dels principis queels creen, vinculant-los, però, de les propietats de la
matèria viva, sense que amb això arribi a compien-dre'is sota l'aspecte d'una successió mecànica, commés tord ho féu Cl. liernard.

Fent Knnt toula rasa de tot ço que creiem saber
de la naturalesa i les funcions de l'intel-iecte, s'obre
una via nova, 1, començant per proposar-se, com a
qüestió prèvia, els elements de què es compon el co¬
neixement, troba que són dos: matèria i forma. La
matèria del coneixement és de naturalesa sensorial;
la forma és ço que conté les condicions mitjançant
les quals la matèria és compresa. AI primer cop d'uU
sembla que això és la mateixa concepció aristotèlica;
però veureu, de seguida que ens hi endin.sem, que és
tot el contrari. La matèria sensoriai, per les antigues
escoles, quan no l'estimaven com a còpies, era consi¬
derada com el producte d'una acció exterior: els em¬

pírics, i molt més radicalment els sensualistes, creien
que de la sensació eixia d'una manera immediata la
intuïció sensible: els escolàstics, com havem vist,
creien que la llum de ia intuïció venia del principi
intel-iectiu; però tots plegats no tenien cap dubte
que eren degudes a una acció. Kant no comença per
admetre ço que no és fill d'una investigació; ni ho

3.—Filosofia crítica.
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nega ni ho afirma: ho deixa de banda provisional¬
ment, amb l'esperança que més endavant trobarà la
solució d'aquesta qüestió. Ço que Indubtablement és
cert és que aquesta primera matèria és donada com
a matèria de coneixement, vingui d'allà on vingui, si¬
gui o no sigui determinada per l'acció exterior.

La matèria sensorial és cega i és amorfa, és caòtica,
confosa. Per ella isoladament res es comprèn ni s'heu
esment de la seva existència. En aquest punt Kant té
de la seva naturalesa la mateixa idea que l'escola
antiga, que tampoc la creia intel-lectiva. Però, aques¬
ta matèria, d'intel·ligible passa a entesa: la color, ce¬
ga de si mateixa, de sobte és vista, i és vistíi a un
lloc de l'espai. Còm és vista? L'antiga escola donava
per suposat que una virtut li era aplicada i que
d'aquesta aplicació naixia la intuïció, com d'un con¬
tacte. en salta l'espuma lluminosa. Kant no ho entén
així. Sobre la matèria s'hi aplica ïa forma, i la for¬
ma conté les condicions de tot ço que en aquella és
comprès. Ço que en ella és comprès no surt d'una vir¬
tut, com la Uum del f-at de la divinitat: ja hi era, i
es mostra fent-se present amb eUa.

Us ho exposaré més pel clar, car dit d'aquesta ma¬
nera resulta difícilment comprensible.

La matèria sensorial és rebuda a la facultat infe¬
rior anomenada intuïtiva. Le.s formes pròpies d'aques¬
ta facultat ens presenten la matèria sensorial com¬
prensible sota dos aspectes distints: l'un és l'espai;
l'altre el temps. Seduïts per ço que ara la intel·ligèn¬
cia ens diu, ens figurem que l'espai és a fora, com un
buit en què els objectes són col·locats; però, si se¬
riosament ens preguntem còm és que la intel·ligència
ens mostra els objectes col·locats els uns fora dels
altres, reconeixerem que això no podria ésser de cap
manera si l'espai no es pressuposés com una condi-



ció necessària d'aquesta col·locació. Kant diu, tex¬
tualment, en La 'Critica de la Raó pura, parlant
d'aquest tema: «No és possible representar-se que
unes coses estiguin fora de les altres sense que la re¬
presentació de l'espai ja sigui dintre de mi».

L'espai dintre de nosaltres és un buit indepen¬dent dels objectes. Si els traiem tots, queda com
abans. No podem limitar-ne un tros, fent-hi un clos,
sense la representació d'un espai més gros que el que
retallem; i, si eixamplem el clos més enllà d'una ma¬
nera indefinida, sempre ens trobem amb una majorgrandària que no s'acaba mai, com si ei portéssim
dintre com una conca d'amplada i fondària sense fi.
Sobre aquesta conca es reben les impressions dels
sentits, i així és com dintre l'espai és fixat un lloc;
i, com que les impressions són moltes, les unes són aci,
les altres més enllà, les unes d'un costat i les altres
d'un altre, poblant-lo d'imatges de què poc després
l'enteniment i la raó faran objectes de coneixement.
Perquè puguin passar a objectes de coneixement, és
indispensable, abans, que es donin separades les unes
de les altres; així s'ordenen, i aquesta és la funció
que exerceix ia forma de la facultat intuïtiva, també
dita de la sensibilitat, que anomenem espai. Però
no havem d'entendre aquesta forma com una pantalla
que rep les Imatges que ii són projectades sense sen-

tir-ies, per ésser morta: l'anima la comprensió del Hoc
en què la impressió és rebuda, per ésser ia condició
mitjançant la qual aquesta comprensió és possible.
La representació de l'espai buit, la forma en ella ma¬
teixa, ja és representativa de i)er sí, i, si s'hi en¬
quadra una imatge, Uavors és representativa del lloc
que. ocupa, perquè ja la posseíem eminenttnent abans
de limitar-se un lloc dintre el buit infinit.

Com una anticipació, us deia, fa un moment, que
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Kant no creia que el coneixement sortís del prin¬
cipi intel-lectiu com de la virtut creadora que l'encén
de sobte: ara, ben penetrats de ço que és l'espai, com¬

prenem que el coneixement virtualment ja era en la
forma, i per aquesta raó, en enquadrar-s'hi la sensa¬
ció, saita la intuïció del lloc, o sigui d'un tros d'espai.

Pel mateix estil, Kant no concebia que es pogués
tenir coneixement de la durada d'una sensació sen¬

se que una altra forma de la sensibilitat o de la
facultat intuïtiva contingués la condició mitjançant
la qual es pot valorar: el temps. Com un marc no es
pot valorar ni per l'amplada nl per la llargada sen¬
se l'espai en què es limita, així la durada de la sen¬
sació no es pot fixar sense la comprensió del temps,
del qual és una simple limitació; essent aquest cas
particular l'aplicació d'una comprensió amplíssima
que comprèn la totalitat del temps.

Passant d'aquestes formes primeres de la sensibi¬
litat a formes més altes de comprensió, com ho és la
categoria de quantitat, que ja es considera com a
funció de la raó pura, ens anirem situant al punt
de vista des del qual Kant veu despendre's el conei¬
xement, la manera còm se l'explica i quina sigui la
seva naturalesa. El procediment analític que esta¬
bleix per arribar a descobrir còm comprenem, sempre
és el mateix. Ço que havem dit de l'espai i ço que
havem dit del temps, cal repetir-ho respecte d'una
categoria tan superior com la de la quantitat, base
de la ciència matemàtica. Apar que una cosa pesa
més que una altra, que irna color és d'un to més pujat
que la del costat, que una olor és més o menys forta,
per la simple comparació d'unes i altres sensacions;
i això ens sembla tan planer que ni sospitem que per
a formular aquests judicis tan senzills necessitem
d'una categoria que ens ho faci entendre. Però ve
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f'Kant, 1, cas de posar el seu llenguatge al nivell del
llenguatge vulgar, parlant per a tots i no únicament
per als escollits, ens diriaPer a compendre que mig
quilo és la meitat d'un quilo, la primera cosa que ens
cal saber és la valor d'un quilo, com, per a compon¬
dre que quan de mil n'ñem sostret deu, necessitem
conèixer la valor del tot per a deduir-ne la valor de
la part sostreta.—D'aquests casos particulars podem
alçar-nos a una fórmula més general i dir;—No hi ha
quantitat menor que no pressuposi una quantitat ma¬
jor: no hi ha, doncs, quantitat valorable que no pres¬
suposi la quantitat no valorada, és a dir, la quanti¬
tat pura. Sempre que valorem, concretem o determi¬
nem una part de la quantitat pura i diem: — És ma¬
jor, és menor o és igual que una altra.—Però aques¬
tes valoracions no es podrien fer si no portéssim din¬
tre la comprensió virtual de la quantitat, o sigui, de
la categoria, de la mateixa manera que no podríem
limitar un espai si no portéssim dintre la represen¬
tació de l'espai. Ço (lue ens fa compendre la igualtat
o les diferències és precisament la limitació de com¬
prensió d'una quantitat sense parts: llavor.s és quan
entenem que la concretem en parts i podem comparar¬
ies entre elles. No diguem, doncs, que sabem que una
cosa pesa més que una altra, que una color és més
pujada, o més forta una dolor, perquè el judici em¬
píric que resulta de llur comparança ens ho diu així:
procedint d'aquesta manera invertim els termes de la
qüestió, tota vegada que, en limitar-se la quantitat en
una i altra sensació, ens fa compendre quant s'ha
limitat. Aquest coneixement no ens ve de baix i sí de
dalt, car ja hi era abans de concretar-se en el cas

particular.
A la categoria de quantitat hl ha com una com¬

prensió virtual, com una comprensió que no es con-
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creta o detennina. Isoladament considerada, per ella
res és comprès; però sense ella res podríem compen¬
dre de tot ço que sota aquest aspecte és comprensi¬
ble. Totes les nostres Intel-lecclons quantitatives sén
valoracions; totes elles es redueixen a determinar la

Igualtat o la, desigualtat de dues o més quantitats;
i en practlcar-bo és quan ens fem càrrec que no po¬
dríem establir la Igualtat o la diferència sl no tragués-
sln l'una 1 l'altra d'una quantitat que en ella mateixa
no és Igual nl diferent a res perquè ho és tot. De la
superior categoria de quantitat n'esdevé tot ço que
és valorable, perquè les valors .ia eren a la quanti¬
tat com la possibilitat de determlnar-se. De la ma¬
teixa manera que qui tanca un espai dintre tres rat¬
lles dretes posa dintre el clos totes les propietats que
fil per randa anirà descobrint en el triangle, les unes
darrera de les altres, 1 no sén al clos quan les desco¬
breix, sinó que les descobreix perquè ja hl eren; així,
també, dintre Ja forma de quantitat, s'hi conté, d'una
manera virtual 1 eminent, tot ço que les ciències ma¬

temàtiques han descobert i puguin descobrir respecte
de les concrecions de la quantitat. D'allí davallen
els coneixements, com els rius de les fonts, torrents,
rierols 1 rieres que successivament engrosseixen llur
cabal. L'apreclacló empírica d'una quantitat és una
aparlència: ho sembla, empírica, per ésser formulada
per un judici humil; però, mirant-ho bé, posant-nos
dins el punt de vista kantlà, reconeixerem que aquest
judici, encara que simple, és de la mateixa natura¬
lesa que el de l'operació algebraica més complicada.

Pel mateix estil Kant concep l'altra categoria de la
raó pura que anomena causalitat. A les antigues es¬
coles, era anomenada causalitat la visió objectiva de
la cosa que en fa una altra que abans no era 1 per
això en diguérem principi eficient. Però, alxó que la



ment pensa perquè li posa de manifest l'observació,
no sap pas còm ho pensa, ni còm pot percebre go que
determina el trànsit del no ésser a l'ésser; no es
veu pas amb els ulls ni es toca amb ies mans, ja que
ço que els uils veuen i ies mans toquen és el trànsit
i no ço que el determina. Oòm, doncs, la intei-ligèn-
eia hi comprèn la determinant del trànsit?

Kant, que comença per desUigar la matèria senso¬
rial de tota acció exterior, i la mira, en el subjecte
en qui és donada, com a objecte de coneixement, no
es planteja el problema fora del subjecte, i sí dintre,
esbrinant què hi ha, en ell, que això li faci compen-
dre. Veu que dues imatges es succeeixen l'una a

l'altra d'una manera invariable i constant, com, per
exemple, el so i l'eco que el repeteix, el raig de llum
incident que cau damunt del cristall i el raig de lium
que es desvia en travessar-lo. L'observació objectiva
ens posa de manifest l'un fet i l'altre invariablement
i constant! ent; però no ens posa de manifest ço que
fa o determina la successió, i, malgrat tot, la intel-
Ilgència hi comprèn ço que eis uUs no veuen: quelcom
que fa la -successió.

Transportant l'observació de l'objecte al subjecte, o
contemplant la successió sota la forma d'imatges,
també comprovem que, sempre que veiem ei raig inci¬
dent caient damunt del cristall, en arribar-hi, es tren¬
ca, desvlant-se de la direcció primera. Plantejada
sota aquesta nova forma -la qüestió per Hume, la re¬
solgué dient: «La successió depèn que i'una i l'aitra
imatge estan lligades per una associació molt estreta,
i això ens fa creure que després de l'una vindrà l'al¬
tra; el nexe que ies relliga és subjectiu, i aquest ne¬
xe, transportat a fora, objectivant-lo, és ço que ano¬
menem causalitatD.

El raonament de Hume a la primera ullada gem-



bla sà; però, mlrant-Io bé, no té força se II veu el
cànem. Invariablement 1 constantment, a la imatge
del dia succeeix la imatge de la nit, i a Ja de la
nit la del dia, sense que ningú cregui, per aquest
sol fet, que el dia sigui la causa de la nit, ni la nit
la del dia. Hi ha, en la relació causal, un vincle que
fa la successió forçosa, una necessitat lògica que ens
obliga a creure que després d'una imatge ha de ve¬
nir l'altra; i la veritat és que, en l'associació cons¬
tant de dos estats, comprovem sempre que després de
l'una ve l'altra; però no hi veiem que ha de venir
sempre, tant si ho comprovem com no. Hume recone¬

gué Ileialment que la necessitat lògica no es despre¬
nia de l'associació, per estreta que fos. El gran empí¬
ric anglès, en reconèixer humilment la veritat del
cas, donà mostra palesa de posseir una qualitat que
no sol ésser distintiu dels savis.

Kant, inspirant-se sempre en la mateixa dèria, no
cerca la comprensió de la causalitat de baix a dalt,
ni creu que es pugui induir de l'observació de la suc¬

cessió, com no es pot induir l'espai de la col-locació
dels ob.iectes, ni el temps de la llur durada, ni la
quantitat dels més o dels menys purament empírics.
D'imatges que es succeeixen se'n donen moltes a la fa¬
cultat intuïtiva, sen e que ens moguin a creure quf>
les relliga el llaç causal: si n'hi ha en les quals com¬
prenem que l'una no vindria si una altra no la prece¬
dís com el seu antecedent necessari, és perquè hi ha
a la raó una categoria molt alta que penetra el di¬
namisme que les Uiga. Per aquesta categoria compre¬
nem que tot ço que comença té una causa i queda
vinclada de ço que la fa. El conjunt de fenòmens
que apareixen a la intel·ligència no són com ombres
que van i vénen d'una manera arbitrària, ni surten
perquè sí: quelcom les produeix, i del principi pro-
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ductor aferrades queden mentre duren. Però nosaltres
coneixem ço que apareix en la intel-ligència, ço que
hi fa estada, ço que hi passa; ço que ho fa, però,
queda sota, en i'omhra fosquíssima dei neumon impe-
netrabie. Així i tot sabem que hi és, que cap feno¬
men comença d'una manera espontània o sortint
del no-res, que cap acaba perquè s'esvaeixi per eil
sol. Penetrar el mecanisme d'això que fa ço que apa¬

reix, fa estada i passa, ens és completament Impossi¬
ble, car no ens hi podem posar dintre per veure còm
ho fa i quan ho fa: aconhortem-nos amb el fet, amb
els efectes creats. Qui es posa dintre dei neumon som¬
nia : creu compendre ço que realment no comprèn; i
això per a Kant és un desvari dei quai cal deslliurar-
se no traspassant la ratlla límit dels nostres coneixe¬
ments. Això hi és a la categoria causal, que, junt amb
la de la quantitat, són les categories supremes; i, com
que hi és, quan es dóna el cas que darrera d'un feno¬
men en ve un cert altre, posant-se el primer com l'an¬
tecedent lògic del segon, mitjançant ia categoria es
comprèn que ço que fa ei primer també fa el segon. La
lligada no s'estableix entre fenomen i fenomen o entre
ia successió mateixa, car cap fenomen en determ'na
un altre ni és causa de res, per ésser solament efecte
d'una causa més pregona: el lligam que elfe nua resulta
de la comprensió que ço que fa l'un també fa i'al-
tre, i així és com se'ns presenta llur successió com lò¬
gicament necessària. De ia simple successió tai com
la concebia Hume, tal com més tard la concebé
Stuart Mill en fer-la inseparable, invariable i cons¬
tant, no es pot inferir mal la seva necessitat. Còm in¬
ferir-la, si no hl és? Però la categoria kantiana hi
comprèn la necessitat per vincular l'un i l'altre feno¬
men d'allò que els determina, i llavors és quan amb
més veritat es pot. dir que ço que fa això fa aUò.
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En el fons del subjecte hi ña com una condició per
a compendre que una cosa és eficient d'una altra, uni
virtualitat pressuposada que, en presència de ço que
comença, ens diu que aquèst començament està vin¬
culat de ço que ño fa, i ens ño diu des de sí mateix o
a priori, sense necessitat de cap preparació que ño en¬
senyi, sense un estudi previ, sense induir-se de pre¬
cedents, com si nadiuameut ja vingués amb el sub¬
jecte capaç de conèixer. Res no se sap d'elia mentre
l'efecte no aparegui, com res se sap de l'espai men¬
tre les imatges no ocupin el lloc on se situen; però
així que el fet comença, la virtualitat desperta, i
una veu pregona ens diu que és un fet, o sigui un
efecte. Abans no ens deia res, com no ens deia res
la forma d'espai per ella sola, ja que un buit del
qual no comprenem que sigui capaç d'omplir-se no es
comprèn que sigui un buit. Igual passa amb la ca¬

tegoria causal: ella acusa la seva existència quan
l'efecte comença, encara que sigui donada a priori.
Aquesta fe nadiua en quelcom que fa, aquesta fe que
no té precedents que l'expliquin, que és donada com
el principi original que ens fa compendre que del
no-res no surt res, que no bi ña res espontani, és el
punt de partida que ñavem de pendre per explicar-
nos la successió forçosa que establim entre l'efecte
A i l'efecte B: aquesta necessitat lògica ens vo impo¬
sada i)er un principi immanent en la raó, de tal ma¬
nera que no creiem que la llum es refracti en tra¬
vessar el cristall perquè el fet se'ns imposi de fora
a dins, com ño creien les antigues escoles 1 segueix
creient-ño la ciència experimental, i sí perquè la rai
ens ño imposa de dintre a fora.

Kant estudia 1 precisa les categories pròpies de
l'enteniment, que considera com la regió intermèdia
entre la facultat intuïtiva i la raó pura; estudia les
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relacions que s'estableixen entre categoria i categoria
sota la forma de judicis, ciassifica aquests judicis
amb molta cura i treball de benedictí, admet l'existèn¬
cia de judicis sintètics a priori, desentranyant el
contingut de la intel·ligència d'una manera tan plena
i acabada que de res s'oblida, com no s'havia fet
mai, ni tan 'Sols intentat.

Nosaltres no el seguirem pas més enllà, car no te¬
nim el proi)í)sit de donar un curs de Filosofia kantia¬
na: el nostre propòsit és més limitat, molt més re¬
duït. Com en parlar dels grecs, dels escolàstics, de
Descartes, ens circumscrivírem a go que calia per a
col-locar-nos en el punt de vista des del qual com¬
preníem ia naturalesa del coneixement, prescindint
de tota altra cosa, així, en descriure de la nostra
manera (perquè ,1'expositiva kantiana costa molt
d'entendre) les formes d'espai i temps, les catego¬
ries de quantitat i causalitat, no tinguérem altre
propòsit que el de col-locar-nos en el punt de vista
des del qual Kant desenrotlla la seva magna teoria
del coneixement. Bonament crec que amb l'exposat
n'hi ha prou perquè aquest punt de vista sigui com¬
près. Els gramàtics poden titllar la nostra exposició
de lliure en son llenguatge perquè no s'emmotUa a les
formes usades per Kant, formes que eU mateix qua¬
lificava de pedants malgrat d'anar encaminades a
destruir el pedantismo filosòfic; però els que no s'ate¬
nen a la Uetra de les coses (aquella Uetra que ma¬
ta, segons l'Evangeli), i sí a l'esperit que les ani¬
ma, convindran Ileialment que l'esperit de Kant ba¬
tega en ço que d'ell acabem d'exposar, i, més que
una semblança, en dóna la imatge.

Heu's aquí, senyors, còm Kant defineix la natu¬
ralesa del coneixement d'una manera, més que dife¬
rent, oposada radicalment a còm l'entengué l'antiga
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escola. Per a l'antiga escola el coneixement resultava
de la conjunció de dos factors, tan essencial l'un com
l'altre; subjecte que coneix; cosa coneguda. La cosa
coneguda era donada a l'intel-lecte, i li era donada
des de fora,, per la sensació; i, si la sensació man¬

cava, el subjecte restava impotent per a conèixer, car
no tenia de què fer-bo. Quan Descartes apunta la idea
que el subjecte podia treure 1,'ésser d'ell mateix pel
sol fet de pensar-lo, l'escola s'hi revoita, argüint-li
que quan tregui el subjecte d'ell mateix, incloent-hi
el mateix Déu, no té objectivitat: son ésser és pura¬
ment lògic, producte d'un pensament que no s'ajusta
a ia veritat de les coses i s'abisma en la pròpia con¬
templació, enamorat d'ell mateix. Així estàvem quan
ve Kant i afirma la vis'ó subjectiva de la naturalesa
del coneixement. La Intel·ligència no necessita per res
la presència de la cosa per a pensar: és eUa mateixa
qui la fa i la crea aquesta cosa. L'objecte del conei¬
xement no li és donat: se l'arranja eUa mateixa així
que es troba en presència d'una matèria sensorial que
per res no necessita saber, per al desenrotllament
de llur activitat, còm ¡ de quina manera li fou dona¬
da i si ii fou donada, qüestió que ja resoldrà després
d'esbrinar còm treballa i estructura de sí mateixa
l'objecte del coneixement. La matèria sensorial és
confosa. Com a la nebulosa de què eixiren els mons
que gireu per l'espai, tot es topa i tot és desorde.
així en aquesta matèria les colors i els sons, les
pressions i els gustos, el fred i la calor 1 les olors,
tot es troba barrejat caòticament. Ni hi ha qualitats,
ni diferències, nl modalitats, ni més ni menys, ni re¬
lacions, ni llocs, ni abans ni després: tot és revolt
d'una tal manera que no es pot imaginar estat con-
semblant. Aquesta matèria no és intel·ligible, com
així ho concebé l'antiga escola: perquè ho sigui cal
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que les primeres formes d'espai i temps les localitzin
i en flxln la durada. No és que hl siguin, en aquest
lloc: és que, per donar-se dintre un temps qué és ben
nostre, comprenem que hi duren. Ordenada la matè¬
ria sensorial en emmotllar-se dintre l'espai, ben re¬
partida i distribuïda dintre la conca immensa, i fixat
el temps que hi dura, res encara hi comprenem fora
de i'espai i ei temps. Mes l'enteniment disposa també
de categories: una d'elies, per exemple, hi comprèn
la qualitat, i llavors és quan comencem a entendre
que ço que hi ha en un lloc no és el mateix que ço que
havem posat a un altre lloc; que ço que dura en un
temps té una nota que no és pas com les altres. És
per la virtualitat d'aquesta categoria que s'entén
que els sons no són colors, que les gustacions no són
pressions o flaires. La comprens:ó d'aquestes qualitats
ens ve de dintre, car la categoria conté la condició
mitjantçant la qual se'ns fa comprensible, com ens
ve de dintre la comprensió de les modalitats d'aques¬
tes qualitats. Tot ja hi era virtualment, a l'ente¬
niment que així ho pensa, com hi liíi ço que ens
permet compendre que, en ia imatge feta amb colors
que ocupa un lloc, totes aquestes li són pròpies, i
d'ella, de més a més, havem de predicar com a atri¬
buts els sons que li corresponen, el pes, el gust, la
flaire, la calor, tot ço, en fl, que esdevé pertinent
d'aquest objecte lògic que nosaltres mateixos creàrem
per un treball interior a mesura que la matèria con¬
fosa i caòtica, d'incompresa passà a compresa. Aquest
treball de comprensió de les categories no resultaria
profitós si ço que és comprès per eUes isoladament
no fos relacionat amb ço que comprenem per l'acció
de les altres; i d'ací en neix la comparança de la
identitat o la diferència de la matèria compresa
lier les unes i les altres, la igualtat o la desigualtat.
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Els productes intel-lectius d'aquestes relacions cons¬titueixen els judicis.
Heu's ací descrit a'l galop, i amb paraula basta, còmconstrueix la intel-ligènoia, de sí mateixa, l'objectedel coneixement en presència de la matèria sensorial.

.Jo us demano que de la descripció en prengueu el
sentit, que resta fidel al pensament kantià, no ladescripció mateixa. L'obrà kantiana, en aquest punt,és molt treballada i molt profunda, i no hi ha manera,no volent exposar-la per peces menudes i de pas en
pas, de fer-ne una síntesi o donar-ne un resum. Sí
us diré que el seu objecte del coneixement és elmateix objecte que en tenim tots; solament que, çoque portem nosaltres ja fet sense preguntar-nos còm
s'arriba a fer, Kant tracta d'explicar-ho. Nosaltres
no el podem seguir per aquesta via, car ens allunya¬ria del proi)òsit que ens férem en empendre el cursetde Filosofia Crítica que estem desenrotllant.

Entenem, doncs, per la doctrina kantiana, que elsobjectes se'ns presenten a la intel·ligència tal comse'ns presenteven abans d'ella. Tenen les mateixesformes, les mateixes propietats mecàniques, les ma¬teixes qualitats sensorials que els atribuíem quansincerament crèiem que les rebíem pels sentits: tot(lueda igual que abans. Però hi ha una diferència
que espanta entre la valor que abans donàvem al
pensament de l'objecte i la valor que li podem do¬
nar ara un cop acceptat el punt de vista kantià.Crèiem abans que tot el conjunt d'Imatges que ensdonaven el coneixement de l'objecte, o n'eren còpies,que interiorment ens els reproduïen representativa¬
ment, o, si no n'eren còpies, corresponien a coses queeren i subsistien fora del nostre intel·lecte; i araveiem que el subjecte les construí en son sí per lluractivitat constructiva, i re.s sabem de si són fantas-
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mea nascuta i treballats dintre nosaltres mateixos,
creant un món a ixart de l'altre món en què vivim,
o si hi corresi)onen perquè hi són, com sempre havíem
cregut.

Sempre havíem cregut que els objectes són allà on
els veiem 1 toquem, i ve Kant i ens diu que els
veiem 1 toquem allà perquè allà els posem.

Sempre havíem cregut que, ço que dura, dura per
l'existència seva. És clar que la mida d'aquesta du¬
ració és subjectiva, perquè si no la sentíssim per la
sensació no sabríem quant dura; però crèiem també
ben clar que aquesta es juxtaposa a una altra, i per
això la crèiem mida; i ara, quan la determinem sub¬
jectivament, no sabem ja què és ço que amida, si ja
no és la pura mida d'un estat intern.

Sempre havíem cregut que un objecte és quantita¬
tivament més o menys que un altre, 1 que ho és
pel seu pes, pel seu gust, pel so que desprèn, per tot
ço que li pertany; però ara no sabem si ho té o si l'hi
posem forçats per la categoria que així ens ho fa
compendre. '

Sempre havíem cregut que, quan una cosa en fa
una altra, la fa per virtut pròpia, perquè la causa
hi és; però ara, enlairats al: nou punt de vista kantià,
no sabem ja ben pel cert si l'hi posem perquè així ho
comprenem o si ho comprenem perquè hi és.

Cert és que tot això, i ço que falta, abans ho
crèiem perquè sí, sense donar-nos compte dels fo¬
naments de la nostra fe nadiua; cort que a la cosa

que ens rodeja li atribuíem un ésser, una subs-
tantivitat. una realitat que no sabíem quan i còm
ens fou coneguda; però. ho sabéssim o no. així ho
pensàvem i així ho crèiem amb la major bona fe.
Vingué Kant, i ens digué que el® dictats de la intel-
ligència, ço que hi trobem ja fet 1 formulat, s'ha
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d'esbrinar còm ho fou, car d'altra manera no sabrem
per què hi creiem; i, com que el sentiment de la
realitat de les coses no ens ve pas dels sentits, cal
estructurar l'objecte del coneixement prescindint de
aquest supòsit, cercant en les funcions 1 lie's del
propi esperit les fonts del seu cone:xement. Però ja
havem arribat a construir l'objecte per obra d'aques¬
tes funcions i d'aquestes lleis; ja ens penetràrem de
còm arribàrem a compendre'l, còm és que el veiem
a l'espai, còm és que entenem que dura, que li atri¬
buïm propietats i qualitats, còm és que diferenciem
els uns deis altres o còm judiquem de llur identitat;
ja hem arribat fins a compendre que dintre nosaltres
hi ha estats que neixen d'altres estats perquè en són
la causa; ja Kant ens ha arribat a exposar, si es
vol a demostrar fins a convèncer-nos, còm comprenem
tot ço que comprenem: ara falta que ens digui que
comprenem.

Reclosa ia Intei-iigència dintre el cercle en què la
seva activitat es desenrotlla, i mirant únicament
còm es desenrotlla, 11 manca transcendència objecti¬
va ; sabem còm funciona i no sabem perquè serveix.
Ella ens mostra el món que ens rodeja sota l'aspec¬
te en què el presenten les formes del pensament,
pròpies del subjecte. Però, aquest món, hi és? És ia
intel-ligència una virtut creadora d'uns fantasmes
que anomenem objectes de coneixement, o bé són
aquests fantasmes producte d'un treball intern, els
mitjans de què disposem per a representar-nos a ia
nostra manera ço que hi ha .sota de tota l'apariència
fenoménica com ei suport que no aguanta i ho fa,
com el neumon soterrat a l'ombra? Hi ha realment
una cosa? ,

Kant creu que sí, que hi ha una realitat, que hi ha
una cosa. Per sota de tot ço que la intel-ligència ela-



bora per l'acció de les seves funcions nadiues, M lia
queicom que és amb elles i sense eUes. Nosaltres no
podem entrar-bi, en el sí d'aquesta cosa; però tot
ço que ens passa bi és vinculat, de tot ço que ens
passa és ia causa. Ço que ens passa n'és l'efecte, i
d'això en diem fenomen. Els fenòmens són percebuts;
la cosa que els produeix ens passa desapercebuda, i
resta com a independent i subsistent amb ells i
sense ells. Per això en diu la cosa en si. De la cosa
en sí en surt tot: la matèria sensorial, les intel-lec-
cions, tot CO que a l'esperit bi passa. També en sur¬
ten les formes mitjantgant les quals arribem a com¬

pendre la matèria sensorial treballant-la fins a fer-la
objecte de coneixement, ja que de sí no bo és.
Aquella categoria causal, la categoria de quantitat,
la de quaUtat, la de modalitat, ia de reiació, tantes
com n'bi bagi com a mitjans de compendre ço que
sense eUes restaria incomprès, no brollen a la ment
d'una manera espontània o del no-res, ni bi són mi¬
raculosament : es desprenen d'una palpitació de la cosa
en sí que preformula les condicions de tota compren¬
sió possible.

Situat el problema del coneixement en aquest ai-
tíssim punt de vista, la doctrina aristotèlica és com
posada al revés de com la posà el mestre grec. La
base que el mestre grec ix>sava a baix, en els sentits,
oberta a totes les accions que rebia dei món exterior,
Kant la posà a dalt, rebent de la cosa en sí tot ço
que es necessita per a arribar a compendre tot ço
que és donat a la sensibilitat externa, que concep com
un punt mort. El mestre grec ens aconsellava que bo
miréssim amb cautela i compte per ajustar-bi els nos¬
tres judicis, les nostres generalitzacions, les nostres
abstraccions, per Uiurar-nos dels perills de bastir
castells en l'aire: el mestre alemany ens diu que

4.—Filosofia crítica.



de ço que ens havem de preocupar és de compen-
dre-ho segons les propietats nadiues de la ment que
pensa, i que obrant així seran pensades lògicament,
és a dir, de conformitat amb les lleis de la ment
mateixa (i ja compendreu que dono a la ment el
sentit ample que dóna Kant a la raó quan no parla
de la raó pura). Aristòtil i Kant parlen de la mateixa
cosa quan parlen de la intel·ligència; però conceben
l'exercici del pensar, o el seu funcionament, ea un
sentit invers. Per al primer tot depèn que les nostres
operacions intel-leetives s'adapin amb la major per¬
fecció a ço que ve imposat des de baix, adequant-s'lii
com el motilo a la cosa emmotllada: per al segon tot
depèn que les formes emmotllin la matèr'a sensorial
segons elles són, no creant a la ment fantasmes, i sí
objectes de coneixement en els quals tot sigui ben
comprès.

Hi ha, com es veu, una posició radicalíssima, en
la manera de concebre la naturalesa del coneixement,
entre l'una i l'altra teoria: qui pensa seguint el camí
de Kant no pensa pas com el que segueix pel camí
trillat per Aristòtil. Per a l'un, lo pensat ens ve im¬
posat de dintre a fora pel mateix subjecte; per a l'ai¬
re, des de fora per l'objecte.

Kant veu brollar les formes del pensament de la
cosa en sí. Aquestes formes, en treballar la matèria
sensorial i crear l'objecte del coneixement, veuen
aquest objecte fora del propi intel·lecte, o sigui pro¬
jectat a l'espai. L'espai no és pas exterior: és ben
nostre, com a representació subjectiva que és; mes
tot ço que excèntricament empeny la projecció de
l'objecte, creat a la ment, vers el lloc que els asse¬
nyala, no ho fa pas damunt d'un buit, no ho fa pas
damunt del no-res, i sí damunt d'una pantalla que
en recull la imatge: aquesta pantalia és la cosa en
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sí. Kant no creu pas que les nostres visions, les nos¬
tres audicions, totes les nostres impressions exter¬
nes, siguin projectades al-luclnatòr:ament: ho són da¬
munt de quelcom que a la nostra manera ens repre¬
sentem per elles, i així s'explica que l'objeete del co¬
neixement no sigui ll-lusori, ni un artifici lògic que de
res serveixi. Però aquest quelcom és, encara que
no sigui a un lloc, ni duri, ni sigui qualitat, ni mo¬
dalitat, ni relació causal, ni quantitat; aspectes sota
els quals els comprenem nosaltres. En tractar Kant
de concretar còm concebeix la cosa en si, ho fa d'una
manera tan fosca, que bonament no es pot compendre.
Jo, almenys, declaro que no me n'he fet capaç. Algu¬
nes vegades he pensat, de pura pensa meva, que l'es¬
forç que féu Kant per concretar-ho degotà el seu
cervell i l'emmalaltí estranyament a ses velleses.

L'exlstènda de la realitat, que la vella escola re¬
coneix dogmàticament com a imposada als sentits,
Kant la posa a les fonts mateixes d'on brolla el sub¬
jecte capaç de conèixer, creient així destruir el dog¬
matisme per la seva base.

Creia la vella escola que els sentits, en reaccionar,
obeïen una cosa exterior a eUs, donant l'existència
d'aquesta cosa per suposada. Creu Kant que és possi¬
ble elaborar l'objeete del coneixement sense necessi¬
tat d'aquest supòsit, i així ho fa; però, quan tracta
de donar vida a aquest objecte fantasma o pura apa-
riència inferior fent-lo representatiu de quelcom, su¬
posa que d'aquest quelcom ix la determinant de les
categories que capacitaren el subjecte per a reduir
la matèria caòtica de les sensacions a objectes de
coneixement. Com un imperatiu intern que ens força
i al qual ningú es pot substreure, el subjecte te al
món amb 'el sentiment del seu origen, que és la
realitat; i quan davaUa des d'ell mateix, treballant
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la matèria sensorial i creant l'objecte del coneixe¬
ment, mai sospita que ço que fa sigui un somni o un
entreteniment ii-lusori: sempre creu amb fermesa
que treballa sobre fets, nascuts de la realitat, per
conservar constantment el sentiment del seu origen.
En tot ço que apareix en aquest món interior que
anomenem suijecte i fa estada i passa, en tot ço que
bi concebem com a funcions permanents, com a for¬
mes de pensament possible, en tot batega el senti¬
ment del seu origen, en tot se sent el panteix de la
cosa en sí. Quan, després d'elaborat l'objecte del
coneixement, el projectem lluny d'on positivament
és, representant-nos per eU, a la nostra manera, la
cosa que el rep com una pantalla, seguim creient, com
un postulat de la raó pràctica, que aquesta co.sa no
és il-lusòria, car realment bi és. Dubtar d'ella seria
com dubtar de ço que des de dintre se'ns diu impe-
rativament. Per a arribar a aquest cim i mostrar-nos
d'on raja el sentiment de lo real, Kant bagué d'estu¬
diar el desenrotllament de la intel·ligència per la in-
tel-ligència mateixa, buida de factors estranys o de
coses iiensades, i per això ens parla de les formes
intuïtives, de les categories de l'enteniment, de la raó
pura, de les relacions que les lliguen, d'una manera
purament iògica, purament formal, com si totes aques¬
tes oijeracions fossin fetes sense transcendència ob¬
jectiva, com un joc interior, que no sabem on va ni
quin fi es proposa; però, ja arribats als cims des
d'on veiem eixir el sentiment de lo real, als artificis
lògics que ens mostraven els objectes del coneixe¬
ment sota un aspecte purament formal, els tornem
l'ànima que els bavíem pres, deixant d'ésser ficcions
subjectives, i ja veiem altra vegada que a la manera
Uur, comprenen quelcom que és, la cosa que tot bo
aguanta 1 tot bo fa.
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El procés kantià ens posa de manifest còm s'arri¬
ba a descobrir l'origen de la realitat a què responen
totes les nostres intel-leccions. La vella escola no ho
féu en donar per suposat que els sentits ens la impo¬
saven de fora a dins i sense examinar el procés d'on
aquesta realitat naixia, raó per la qual fou quali¬
ficada de dogmàtica, ja que el dogma no es basa en
la raó, sinó en la fe. Kant examina aquest procés, i
del seu examen conclou que el sentiment del real no
ens ve dels sentits, i sí de lo real mateix, quan pre-
formula desde el seu sí les condicions amb què lo real
pot ésser comprès i com deixa d'ésser d'ogmàtlc. «flop-
màtio—deia Kant—és tot ço que s'admet sense mirar
còm s'hi arribay). Ja veiem, doncs cóm s'arriba al real
o a la cosa en sí; còm deixa d'ésser dogmàtic tot co
que s'explica per fonaments racionals, còm s'és ensul-
siat ço que la fe aguantava.
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Aba, exposada en les seves grans línies arqui¬tectòniques la teoria kantiana del coneixement,
cai també que diguem la nostra paraula sobre la se¬
va solidesa, la valor de les seves conclusions i la
transcendència que portà al món, en arrelar-se i
difondre's aquesta manera de pensar. La Filosofia
kantiana, no per ésser essencialment crítica resta
exempta de crítica; i, feta aquesta sense pre.iudicis
ni suggestions, amb un sà esperit d'independència,
ens posarà de manifest que ço que Kant enderroca,
ruïna queda, però que en co que Kant construeix
hi ha molt a dir i molt a discutir. Kant és més ins¬
tructiu amb el picot a la mà que amb la paleta cons¬
tructora.

El món vivia ben segur que la intel·ligència ens
servia a meravella per a fer-nos conèixer coses a les
quals veníem donant un sentit real. Quan vingué
Descartes i apuntà el dubte de si tot era un somni,
donà una forta estrebada a la confiança que l'home
tenia en ell mateix; mes la calma renaixé quan de
nou se'ns digué que podem confiar en tot ço que
brolla a l'intel-lecte, mentre se'ns imposi amb evi¬
dència, encara que no es precisés degudament còm i
de quina manera havíem d'entendre aquesta evidèn¬
cia. Reconeguérem el dret a pensar objectivament les
coses sense cap por que els sentits les suggerissin
il-lusòriament; reconeguérem el dret a concebre-les
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per l'esforç subjectiu, sense preguntar si el subjecte
les treia d'ell mateix o sl originàriament eren tretes i
de fora d'ell mateix; 1 de tot això nalxé el dret a ¡
pensar com es volgués, con sl la Intel·ligència no es- ■

tlgués sotmesa a règim, llei ni condició de cap mena,
com ho estan totes les coses de la natura, ja que por¬
ten en llur sí el principi de llur desenrotllament i en *
llur medi ço que el condiciona o limita.

Així estàvem, quan ve Kant 1 comença per demos¬
trar-nos, amb una suma esplendent de raons ben
l)ensades 1 obscurament exposades, que els d'ací i els
d'allà, i tots plegats tenim una fe cega en coses molt
fonamentals per l'exercici del pensar o funciona¬
ment de la intel·ligència, i no sabem per què • J'hl
tenim. La més transcendental de totes és la nostra
creença en lo real que batega en l'operació més com¬
plicada i més senzilla de la ment. La intelLgència
serveix per a compendre coses de les que hl predi¬
quem com atributs, essencials o accidentals, prople- A
tats mecàniques, formes, olors, gustos, colors, sans; ¡1 ho fem d'una tal manera que sempre sobreentenem ■ ;
que la cosa hi és com el subjecte d'aquestes propie¬
tats i d'aquestes qualitats. Mai no s'havia ocorregut
a ningú preguntar-se còm sabem que això que batega
en el fons de tota concepció és quelcom real. Tan
connaturalitzats hi estem, que la pregunta sorprèn
com ens sorpendria la pregunta de per què hi ve'em
amb els ulls. Kant, per a preguntar-s'ho i demostrar-
nos que no sabem còm sabem això que tan clarament
sabem, no necessita dubtar de si els sentits ens en¬

ganyen o no, proposant-se el problema com Descar¬
tes, car els mateixos sentits, en afirmar amb la sen- ^sació que és l'efecte d'una cosa, també ho asseguren ¡perquè sl. Ací hl ha un misteri que, a força de re- ¡petir-se oblidàrem que n'era; i Kant, en cridar-hi la
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atenció, ens el recorda posant-nos de relleu que els
sentits, en el món exterior, hi perceben quelcom i
no sabem pas còm és que així bo perceben.

El sentiment de la cosa és a la percepció immedia¬
ta i és també en totes les operacions de la ment.
Deixem a part còm s'arriben a diferenciar les unes
coses de les altres o bé indentificar-se: sigui la que
es vulgui la manera de portar-bo a cap, en fer-bo bi
ba constantment el supòsit que la cosa bi és: si bi
faltés ja no seria possible el funcionament del pen¬
sar. Aquest fet és tan antic com l'bome; no és pas
Kant qui ei descobrí: ço que Kant descobrí és que no
sabem d'on ens ve el coneixement de lo real que es
pressuposa en totes las nostres intel-leccions.

Kant, com diguérem a la lliçó anterior, no comença
la seva recerca admetent que la cosa és a la ment
d'una manera original: d'això no en parla mentre
ens posa de manifest les condicions formals que ens

). faculten per a bastir interiorment l'objecte del co¬
neixement fins a arribar a les categories supremes de
causalitat i quantitat on tot convergeix. Així ens
fem la il-lusió que anem descobrint els mitjans de
què disposa el subjecte per a compendre Independent¬
ment de la cosa compresa, com si es pogués disso¬
ciar l'un factor de l'altre presentant la intel·ligència
des d'un punt de vista purament formal, com un
continent sense contingut. Tot anant pujant per
aquesta via, fem camí esperançats que a i'últim tro¬
barem les fonts d'on ix el coneixement de lo real
tal com se'ns expliquen els orígens del coneixement
del lloc per la representació d'espai, o les valoracions
quantitatives per la quantitat. Esperem en va: el
desengany és punyent quan arribem al cim i se'ns
diu, per tota solució, que de la cosa n'ixen les cate¬
gories, que la cosa és com el primer principi del qual



tot davalía, que cal admetre-la com un imperatiu in¬
tern que ens obliga, com cal admetre com un postulat
que les referències de les nostres concepcions al món
exterior no són projectades damunt d'un buit o d'un
no-res, i sí damunt de quelcom que és. EI gran mis¬
teri, com veieu, no s'esclareix. Kant, amb la seva crí¬
tica encertada, ens demostra palesament que, quan
referim les imatges dels nostres sentits a la cosa que
des de fora les determina, procedim dogmàtlcament,
empesos per la fe que ens hi obliga. Anhelosos es¬
peràvem que ens digués per què o per quina raó fem
això que venim fent tots des de que el món és món;
i, quan arribem al cim de l'asprosa pujada, per tota
raó explicativa de la nostra conducta dogmàtica, ens
diu que això ens ve imposat des de dins i que ha¬
vem de creure que les projeccions de les nostres per¬
cepcions i de totes les nostres concepcions no ho són
damunt d'un buit.

La veritat és que això ja ho fèiem abans. No hi
ha més diferència, entre ço que fèiem abans i ço que
havem de fer després de la crítica kantiana, que
posar els orígens de la nostra fe a un Uoc diferent
d'aqueU en què abans els posàvem. Crèiem abans que
els orígens de la nostra fe en lo real eren donats en

els sentits, car suposàvem que llurs reaccions sen¬

sorials no eren iwssibles si una acció exterior a ells
no els excitava, i això ho donàvem per suposat sense
saber per què ho suposàvem així: després de la crí¬
tica i construcció kantiana, els orígens d'aquesta fe,
que posàvem tan ençà, cal trasUadar-los més enllà de
la ment mateixa, suposant que més enllà d'ella hi
ha una cosa que preformula en eUa les condicions que
ens permetran compendre la matèria sensorial. Ve¬
geu, doncs, com la suposança, més ençà o més enllà,
sempre queda en peu de la mateixa manera. Per
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quina ra<5 l'havem d'admetre, o frec a frec dels sen¬
tits com la condició de Íes seves reaccions, o més
enilà de la ment com la condició de la ment mateixa?
De raó no n'hi ha cap: per uns i altres s'ha d'acatar
com a article de fe, com s'acata un dogma. Kecordem
altra volta la definició kantiana: dogmàtic és tot alió
que la intel-iigència comprèn sense saber còm s'arriba
a compendre. Dones bé: lo real, o la cosa en sí que
trobem formulat a la ment i no sabem còm s'hi for¬
mulà, és un dogma en què creiem sense saber per
què hi havem de creure.

-• C!om Kant suposa que la fe que tenim en lo real
no esdevé de l'experiència, car ens ve imposada a
priori, així també suposa que les formes ens són
donades a priori i havem d'admetre-les per llur valor
lògica, no perquè siguin fets comprovables. No po¬
dem observar, dintre el sagrat de la consciència, la
existència de les categories, com iwdem observar el
fet dels judicis, de l'atenció, de l'abstracció. Kant, en
preestablir-les com la condició de la comprensió, pro¬
cedeix com si raonés de la següent manera: «No puc
compendre el lloc sense la representació d'espai:
doncs la representació existeix com la condició ne¬
cessària d'aquesta' comprensió.» «No puc compendre
el quantum sense la quantitat: doncs la quantitat es
pressuposa com existent a la comprensió del quan-
tum.D I successivament. Dedueix l'existència del fet
de la necessitat lògica que sigui, sense preocupar-se
gens ni mica d'observar si realment és o no és una
veritat: en té prou amb què bo pensi. Així procedí
Descartes quan digué: «Penso: doncs sóc.»

No cai que m'esforci davant vosaltres, .homes de
laboratori en la gran majoria, a demostrar-vos que
aquesta manera de raonar és molt diferent de la
vostra. Vosaltres en suposeu, de fets, per a explicar-



ne d'altres; però no els doneu més valor que la d'una
hipòtesi mentre no els passeu pel gresol de l'observa¬
ció, comprovant si són imaginaris o si són veritat.
Aquesta prudència, aquesta humilitat en el proceiir,
aquest renunciament a la valor de la pròpia persona,
com si estiguéssiu ben convenguts que ia veritat per
a ésser-ne ha de començar i>er despersonalitzar-se, no
encaixa dintre el punt de vista racionalista. La ve¬
ritat no n'és perquè en sigui: n'és perquè es pensa,
con vos deia en començar i'aitra lliçó.

En col-locar-nos, doncs, a un punt de vista dife¬
rent d'aquell en què es posa Kant, tot se'ns presen¬
ta d'una manera altra de còm eU ho veia. Ningú no
nega que deductivament no es pugui determinar la
valor d'un espai sense la representació de l'espai;
però d'això, que és cert, no cap concloure'n que per
a la comprensió del lloc necessitem la representació
de l'espai, car si, situant-nos en un altre punt de
vista, observem, per exemple, còm es forma en el nin
l'esiiai visual, o còm es forma en el cec de naixe¬
ment operat, amb èxit, comprovarem, com a veritats
de fet, que al principi senten la llum dintre els ulls;
després molt prop d'ells, en un pla paral-Iel al pla
frontal; després més lluny, eixampiant-se l'espai on
hi ha solament uns quants objectes, distribuïts tots
eils en una superfície plana; i més tard, al cap de
mesos d'un aprenentatge costós i difícil, es va for¬
mant l'espai pregon. En vista, doncs, que l'espai al
principi no hi és i després comença a fer-se d'una ma¬
nera molt reduïda, com un Uoc proper i limitat, que
es va progressivament eixamplant íins a crear-se la
meraveUa de l'espai pregon, no hi ha dubte que pas¬
sem suaument del coneixement del lloc al de l'espai,
en lloc d'anar de la representació de l'espai a la del
lloc. Kant serà molt lògic, sobiranament lògic, quan
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raona que les coses han de passar al revés de còm
passen. No vo·lem discutir les raons demostratives
de còm han de passar: ja en tenim prou amb sa¬
ber còm passen. Vos recordaré el cas d'aquell grec
que els sofistes pretenien convèncer que el moviment
no existia; tot callant es posà a cqminar per demos¬
trar el contrari. Aquell home, tan jile de seny, està
dient encara a la posteritat que contra els fets obser¬
vats no pot prevaler el raonament lògic, per ben mun¬
tat que sigui.

De totes les formes continents de la condició que
ens fa compendre en l'objecte del coneixement l'as-
pste que li és pertinent, cal repetir ço que acabem de
dir respecte de l'espai. Del punt de vista hantià lo
particular resta incomprensible sense l'universal, que
s'hi aplica per estar-hi comprès d'una manera emi¬
nent; d'ací resulta que a la intel-ligència tot és com¬

près de dalt a baix. Però, no deixant-nos encisar pel
raonament que dolçament ens porta a veure-ho així,
i situant-nos en un altre punt de vista, aviat ens
fem càrrec que això no depèn tant de les coses vistes
com de la color del crlstaU amb què són mirades.

En entossudir-se uns i altres a llurs respectius
punts de vista, ens trobarem en un carrer sense or-

tida. El veritable problema crític consisteix en es¬

brinar còm arriba Kant a la concepció dels univer¬
sals, còm legitima Uurs valor lògica. Són les dues
primeres qüestions que se'ns presenten en empendre
aquesta enquesta; després en vindran d'altres que
raetòdlcament anirem, de mica en mica, analitzant.

Kant es vanta d'estudiar les funcions de la ment
sota un aspecte purament formal, o com si per elles
no comprenguéssim concretament això o allò i exa¬
minés solament els mitjans de què disposem per a
compendre-ho. La seva manera de procedir és com-
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parable a la de l'anatòmlc que de I'estudi de la
configuració dels muscles, de la direcció de les fibres,
i els punts d'inserció damunt dels ossos que ban de
moure, dedueix els moviments que efectuaran quan
es contreguin. Així, també, Kant no estudia les in-
tel-leccions, com aqueU no estudia la contracció ma¬
teixa; s'interessa més per go que les fa, com si pre¬

tengués conèixer, més que la intel·ligència, la seva
carcassa. En fixar l'atenció en la seva manera de
procedir, trobareu que hi ha molt d'artificiós.

En suposar Kant que la condició de què es desprèn
el coneixement del lloc resideix en la forma intuïtiva,
dóna també per suposat que aquesta forma és in¬
dependentment del Uoc. Oòm arriba Kant a concebre
la forma de l'espai? Eiu eU que, en extreure tots els
objectes de l'espai, encara ens queda la represen¬
tació de l'espai pur, i això és veritat; però aques¬
ta representació és per a nosaltres un buit immens
capaç d'omplir-se o limitar-se en trossos, i la possi¬
bilitat de treure'n els objectes és ço que ens fa com-

pendre la representació d'un buit. La forma pura,
tal com és donada a la facultat intuïtiva original¬
ment i de la qual mai no se n'ha tret cap objecte,
còm es pot concebre? Nosaltres ens representem l'espai
com un buit en tant que n'extraguem els objectes;
I)erò un buit del qual mai no se n'ha extret res ni
es sap que res se'n pugui extreure, no es buit, no
és un espai. Per l'anàlisi introspectiu troba Kant
formulada a la intel·ligència la representació de l'es-,
pai; i, sense preocupar-se d'averiguar si sempre fou
com ara és, o bé si comença per ésser una projecció
rudimentària que es va eixamplant a mesura que es

fa; sense preguntar-se si la representació d'espai és
o no feta genèticament; es llança a formular la pro-
I)osició que l'espai és la condició del Uoc, sobreen-



— C5 —

lerient-se, així, que el pressuposa. Llavors volem
concebre aquest espai pressuiwsat, i no podem, car no
és així còm s'engendra la nostra representació d'es¬
pai. Si ia forma de la facultat intuïtiva que ens per¬
met compendre l'espai i ies valoracions d'espai no
és la mateixa cosa que la representació vera de i'es-
pai que per l'exiieriència fou formulada a la ment,
què és, doncs, aquesta forma?

Kant, junyit a la cabòria que el mena, s'esforga en
tota la seva obra, a dissociar ia condició del pensar
de la cosa pensada; allò que comi>rén, de la cosa
compresa; la funció, del producte funcional. I, com
que això no és pas possible, acaba per pendre com
a condició de tot espai observable una reprosenta-
ció que no és sinó el producte d'una suma infinita
d'experiències motrius, o sigui de fets observables.

La matei.xa cosa que amb l'espai, passa amb la ca¬

tegoria de quantitat. Passem la vida amidant les nos¬

tres sensacions per distingir les que corresponen a uns

objectes i ies que corresponen a uns altres. Distingir el
verd de cent plantes no és sinó fixar a la memòria la
mida de la color verda per reconèixer-les en ve.ire-

les; distingir els cossos per llur pes és fixar la mida
de l'esforç muscular (lue cal desplegar per moure'ls,
ai.xecar-los o sosiiesar-los; distingir per la saboros tat
un pebre d'un altre, un oli d'un altre oli, un sucre
d'un altre sucre, és fixar la mida de sensacions qua¬
litativament consembiants. En lots els estats interns,
integrats a ia memòria, que ban passat a formar part
de l'organització de ia vida espiritual, s'acusa, a
part d'aitres propietats, una mida d'intensitat que
és pertinent d'ells. Passa, amb el treball que formu¬
la a la intel-ligència aquestes mides, el mateix que
piassa amb la formació de l'espai visual. De primer
no hi és, en els ulls, l'espai; després és proper; des-

5.—Filosofia crítica.



prés més lluny: tal com succeeix amb les mides, que
de bon principi tampoc bl són, i després comencen a
Iniciar-se grollerament i borrosament, 1 a poc a poc
s'afinen fins a donar-nos compte cabal 1 ple que
tot ço que és donat en el sí de la consciència bi és
donat com un més i un menys, i d'aquesta observació
Irrecusable es desprèn la creença que en tot bi ba
una quantitat. Són en majoria els nats a la terra
que no s'bo ban preguntat mai; però, si els bo pre¬
gunteu, molt negats ban d'ésser perquè no bo com¬
prenguin i us contestin:—És clar que en tot bi ba un
més o un menys; és clar que en tot bi ba una
quantitat.—Convenir unànimement en un fet comú
és formular el concepte de quantitat: De què es des¬
prèn, aquesta entitat lògica? Indubtablement d'una ob¬
servació invariablement repetida, d'unà observació
que eternalment es repetirà de ia mateixa manera,
car si així no fos deixaríem d'ésser com som.

Heu's aquí, còm i de quina manera neix a Qa in-
tel-llgència, per obra de l'experiència, ia quantitat.
Ve Kant i ens diu que no es així: que la quantitat
no es desprèn del més i el menys, car s'bi pressu¬
posa com la condició de què indlspensablement ne¬
cessitem per a compendre'is. Però aquesta quantitat
pressuposada a tots els fets quantitatius, que no és
ja la comprensió de la totalitat dels fets que dintre
porta presos, què és? Kant li dóna una valor d'exis¬
tència independentment dels casos compresos (car es
pressuposa a eUs) per quant la troba formulada a la
ment, i, per les raons que dintre poc analitzarem,
entén que no és inferida dels casos particulars. Per
a nosaltres és la comprensió d'un tot, ja que velem
que en totes les imrts bi ba la quantitat; però per a
ell, que la pressuposa al coneixement de les parts,
què és? La imagina com una forma lògica, pura, com
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una condició isolada de la cosa compresa; i, com
la comprensió no es pot dissociar de la cosa compre¬
sa, en apropar-s'hi i mirar detingudament qui és
aquest element en ell mateix, ens persuadim que no
és una condició, i sí un mot sense substància.

De l'una a i'altra podríem resseguir totes les for¬
mes que Kant pressuposa com les condicions del
compendre, 1 en tenir-ne la visió directa ens con-
venceríem de què en elles no hi ha tal condició: la su¬

posem ijer una ficció lògica nascuda d'un anàlisi in¬
trospectiu que separa ço que és inseparable en disso¬
ciar de la comprensió la cosa compresa.

Kant no albira les coses de la ment des d'aquest
punt de vista. Per a ell la qüestió de còm és feta la
representació d'espai, de còm són donades les sen¬

sacions amb certa intensitat, no existeix pas. La in-
tel-ligència, davant el seu uU observador, es pre¬
senta com un contingut que es pot separar en dos
grans segments: ço que pen.sa i la cosa pensada, de
conformitat amb ia concepció antiga d'aquella. Però
eU no creu que ço que pensa vingui d'una substància
especial anomenada esperit que poseeixi la virtut de
deslliurar des d'eUa mateixa la capacitat de com-
pendre: pren una orientació nova quan comença per
descobrir que l'espai no pot venir de les sensacions
ni aquestes poden enquadrar-se a un lloc si un espai
intern i nadiu no les hi fixa. A poc a poc, per un
treball seriós i llargament meditat, ço que pensa de
l'espai i del temps ho pensa també de tots els as¬
pectes de les coses, i així és còm s'aixeca fins a la con¬
cepció de les categories que contenen d'una manera
virtual i eminent la condició de llur comprensió, con¬
forme fou explicat en son degut temps. Situats ja de
nou en ei seu punt de vista, i deixant a part el d'aitri
interessa al nostre examen crític estudiar còm legiti-
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ma i justifica que els universals siguin posats a la
iutel-ligència com la condició inalienable de la com¬
prensió deis particulars. Insistir en el nostre criteri
és oposar a una concepció una altra concepció, però
no és fer ia critica deis fonaments de raó en què Kant
assenta ia seva teoria del conei.xement.

Per què creu Kant que els universals no poden
eixir deis particulars ni són reductibles a fets de
experiència? Per què creu que s'bi pressuposen com
la condició de tota experiència possible? Nosaltres
havem dit que la quantitat és ia comprensió de tot
ço que és quantitatiu, i havem dit també que, si subs-
traiem de la quantitat els casos particulars, la com¬
prensió de la quantitat es perd de vista; però Kant,
prenent la contrària, sosté que la quantitat és ço que
ens permet fixar en cadascun dels casos particulars el
seu respectiu quantum. Ho creu així perquè l'anàl'si
lògic li demostra que no passem, ni podem passar,
de la comprensió que A és una quantitat, B n'és
una aitra, una altra O, formulant successivament una
renglera de quantitats que simbolitzen per V; no es
pot inferir mai La comprensió universal de quantitat,
car aquesta comprensió no ho és solament dels casos
trobats en la sèrie indefinida: ho és dels casos tro¬
bats i dels trobables; i d'això resulta evidentment que,
sl en ella hi és comprès l'observat i l'observable, la
seva valor lògica és molt superior a la d'una suma de
quantitats, per grossa que sigui.

Ço que diem de la quantitat s'aplica igualment a
tots els universals. Mirades les coses del punt de
vista kantià, es pot demostrar que dels particulars
no podem assolir la valor lògica amplíssima dels uni¬
versals, i es piot demostrar, de més a més, que els
particulars no existeixen perquè només són un cas
concret d'aplicació dels primers. No ho veiem així



qunn suposem que els sentits ens donen experiències
fetes.

En contraposar ara fa poc ïa concepció objectivis-
ta de ia quantitat a la concepció kantiana, dèiem
nosaltres que en totes les nostres sensacions bi ha
donada una mida. La color verda és vista en totes
les fulles; però la mida d'aquesta color és c» que ens
liermet distingir ei verd del taronger del de l'acà¬
cia o la pomera; la mida de l'esforç que cal desplegar
I)er a ai.xecar un volum igual de plom o llana, d'aigua
o mercuri, és ço que ens permet fixar el pes d'aquests
cossos, com la mida de la saborositat quantitativa¬
ment distinta de dos sucres o dos olis ens permet
diferenciar l'un de i'altre aquests cossos. Com que tot,
en els sentits, ens és donat com una mida diferen-
ciable de les altres, d'ací que ens alcem fins a la com¬
prensió de la quantitat representada com un tot.

Kant no creu que els sentits preformulin a la ment
la noció prèvia dels particulars d'aquesta manera.
Tant se val que els verds de les plantes siguin en els
ulls com que no bi siguin: també són dintre tíl cris¬
tall de l'aigua que els reflecteix, i la veritat és que
l'aigua, com els ulls, no veu els tons distints ni in¬
distints. El problema és un altre. Ço que necessitem
saber, és qui amida i còm amida. Qui amida és el,
subjecte que pensa; còm amida és reductible a un
aspecte, a una forma d'aquest pensar que presenta
la matèria sensorial sota -aquest aspecte. En reali¬
tat la intel·ligència no es troba davant per davant
d'una suma de tons, d'esforços o saborositats que se
U imposen com a punts de partida perquè són expe¬
riències ja fetes, tal com és suposat per les escoles
objectivistes: es troba davant per davant d'una ma¬
tèria sensorial en la qual, entre altres aspectes, pot
compendre ia quantitat fixant la mida que correspon
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a cadascun dels casos particulars. Kant no planteja,
doncs, el problema de si pugem dels particulars als
universals o si baixem dels universals als particulars:
de la seva crítica es desprèn que ço que les escoles
objectivistes anomenen casos particulars no són sinó
visions esquifides i molt Imperfectes de coneixements
que donem com a fets, sense analitzar còm i de quina
manera s'arribaren a fer. On és la mida dels tons
verds propis d'unes 1 altres plantes, la mida de l'es¬
forç, i la de totes les sensacions, mentre no sigui fixa¬
da per la forma? On són els particulars que es su¬
posen com la font de la comprensió de tots ells? Des
d'aquest punt de vista havem de reconèixer que els
particulars són fets a condició que surtin de l'apli¬
cació dels universals.

Des de fa molt temps la teoria empírica del conei¬
xement ens ve ensenyant que els sentits són aparells
de recepció passivament oberts a l'acció del món ex¬
terior. Les impressions rebudes són com a ciseUades
per aquesta acció, i la imatge així feta, un cop
compresa, és ja i)erceptiva de l'objecte a què corres¬
pon. Veiem l'aigua, i, mentre l'acció exterior cisella
la visió de la seva transparència, el sentit muscular
la imatge de la seva resistència a la penetració, la
pell el seu contacte i estat tèrmic, l'oreUa el so que
desprèn en esmunyir-se, es va creant una representa¬
ció en la qual cap part prenem perquè és obra exclu¬
siva de quelcom extern. Perquè l'obra del cisellameut
quedi i se'n guardi memòria, és indispensable l'acció
continuada o persistent, és a dir. la repetició d'uns
matei.xos actes: faltant-hi aquesta, el gravat resulta¬
ria desdibuixat i borrós; però, si no manquen les
experiències degudes, la imatge acaba per sortir-ne
ben clara i ben distinta.

Així, es diu, es fa la imatge de l'aigua, la del
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ciiiabri, la de la campana 1 la de tots els objectes.
El producte o efecte creat per aquesta acció, absoluta¬
ment impersonal, ja que el subjecte res bi fa, es ço
que és anomenat experiència, i del coneixement que de
la experiència resulta se'n diu veritat empírica. Hi ba
escoles que creuen que de la imatge feta en surt la
seva comprensió; altres no poden explicar-se aquesta
Comprensió sense que es desprengui d'una causa aitra
que ia imatge mateixa; però totes elles admeten que
la cosa compresa és la imatge que el sentit dóna.

Aquesta manera de explicar-se la formació del co¬
neixement és repugnada per Kant. L'examen direc¬
te de ço que comprenem en aquestes experiències,
que bom creu fetes per l'acció exterior, demostra
palesament que ia teoria empírica del coneixement
escamoteja el problema que es proposava resoldre.
Amb el conjunt d'ithatges que ens donen la repre¬
sentació de l'aigua o del cinabri, nosaltres compre¬
nem que són pròpies de dues coses: el coneixement
de l'una i de l'aitra certament que no ens ve pas

imposat pels sentits. El coneixement d'aquesta cosa
és donat com el subjecte lògic de tot ço que podem
predicar de l'aigua o del cinabri, d'una manera tan
fonamental, que si no fos a la intel-llgència no ens
seria ja possible compendre quines són les propietats
que bavem d'atribuir a l'aigua i quines les que ha¬
vem d'atribuir al cinabri. Això és essencial a tota
percepció, per immediata i bumil que sigui. Ja un
cop formulat a la intel-iigència el coneixement de
la cosa o del subjecte lògic, les propietats que li atri¬
buïm bl estan tan vinculades, que per elles arribem a
compendre que la cosa A no és el mateix que la cosa
B, i de més a més comprenem que és necessari que

ço que prediquem de A bl sigui, i que ço que predi¬
quem de B bi sigui també; car, si no bi fos, ni A se-
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ria A ni 5 seria B. Aquesta manera lògica de per¬
cebre l'aigua, de percebre el cinabri i tots els cossos,
és molt diferent de com la teoria empírica del conei¬
xement suposa que son percebuts. A la vista de l'ai¬
gua tots comprenem que percebem una cosa que se'ns
manifesta com a transparent, en estat líquid, fà¬
cilment penetrable; i comprenem també que, si aques¬
ta cosa hl faltés, en lloc de donar-la iter suposada,
cap dels seus caràcters serien percebuts. En aquest
punt. Indiscutiblement, Kant té tota la raó. La teo¬
ria empírica parla amb certa innocència quan diu
que la cosa o l'acció exterior cisella la Imatge en els
sentits, i així és com ens la representem; car, si no

portéssim dintre el conei.xement d'aquesta cosa, sl
no fos percebuda Interiorment, còm ens la podríem
representar? La primera cosa que es necessita, donc.s,
perquè la percepció sigui possible, és el coneixement
de l'objecte del qual es puguin predicar les imatges
que els sentits ens donin. No n'hi ha prou que se'ns
digui que l'aigua cisella des de- fora, en els sentits,
certes Imatges, que ens la fan conèixer: en procedir
així patim una il-lusió, car l'aigua. Independentment
d'aquestes Imatges, és quelcom, i, mentre el coneixe¬
ment d'aquest quelcom no sigui a la ment, no podrem
saber mai que per aquestes imatges el coneixem;
operació interior que es pressuposa indispensable-
ment a la projecció exterior, ja que d'altra manera
serien projectades a una cosa de la qual res sabem.
Kant, en posar-nos de manifest el buit immens en

què assenta els seus fonaments la teoria empírica
del coneixement, més que malmesa, la deixa enderro¬
cada.

Per altra part, hi ha una certa credulitat ingènua
en la supo.sança empírica que la imatge surt feta de
l'acció del nervi sensorial com el quadre del pinzell
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del pintor. Després d'Helmholtz, sabem amb la ma¬
jor claredat que la sensibilitat òptica reacciona do¬
nant colors, donant llum, no donant des d'ella matei¬
xa imatges. La formació de la imatge és l'obra d'un
nou fet, l'enervació psico-motriu, que fixa els llocs
retinians en què la llum és rebuda, iniciant-se amb
aquestes locaiitzacions la projecció visual. La matei¬
xa cosa cal dir de les altres sensacions externes. Els
sentits donen les sensacions com a estats interns,
com a estats que res ens diuen dels objectes. Entre
l'estat sensorial pur o intern i l'estat representatiu,
bi ha un procés intermediari de formació i de com¬
prensió diflcii d'e.'íbrinar, l'existència dei qual no sos¬
pità la teoria empírica, i per això cregué que els
sentits donaven l'objecte del coneixement, quan és
ia veritat pura que no subministren sinó ia primera
matèria amb què es pot muntar.

Kant, amb ulls d'àguila, comprengué intuïtivament
que tot això no podia explicar-se, que tot això no
s'explica, amb la simplicitat i senzillesa amb què bo
explicava la teoria empírica del coneixement. Mentre
el coneixement de la cosa no sigui donat a la ment,
no cal pensar que 31 puguin ésser atribuïdes les
impressions dels sentits: indubtablement, això és la
condició d'alló; l'una operació pressuposa l'altra.
Aquesta és la raó que pressuposés com el fona¬
ment de la ment mateixa el coneixement de lo real,
sense el qual cap intel-iecció és possible. Un cop pre¬
sa semblant posició, el seu poderós esforç no té al¬
tre objectiu que descobrir els recursos de què dis¬
posa la intel-ligència per a bastir l'objecte del co¬
neixement, vist que aquest no és donat d'una mane¬
ra immediata i original pels sentits, vi.st també que
aquests no donen per ells mateixos sinó una matè¬
ria amorfa, cega, incompresa que es pot utilitzar
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com un mitjà per a arribar a representar-nos el
real que portem dintre. Així és com, després d'haver
esmicolat la teoria empírica del coneixement, s'as¬
sorteix dels elements que necessita per a muntar-ne
una de nova que ens expliqui ço que aquella no
ix)t explicar. Així explicada la formació del conei¬

xement, ja no és possible plantejar la qüe.stió de
si els universals es pressuposen als particulars o si
en neixen, ja que aquests particulars no són sinó
concepcions il-iusòries, reminiscències vagues d'una
teoria del coneixement que encara suggestiona. En
realitat, els particulars no són donats primordial¬
ment o com dades anteriors a les funcions del pen¬
sar: són, si bé els mirem, un producte funcional de
la ment treballat damunt una matèria sensorial que
de cap manera podem imaginar suggerida pels sen¬
tits en forma de dades fetes o casos particulars.

Sembla que, un cop desfeta la teoria empírica del
coneixement, resta legitimat el punt de vista kan-
tià, ja que, si el coneixement no ve de la expe¬
riència, tancada aquesta porta, no resta altre re¬
curs que explicar-la a prion. Nosaltres no ho creiem
així. Al nostre entendre, la doctrina empírica no

explica la formació del coneixement per l'experièn¬
cia perquè té de l'experiència un concepte fals, per¬
què entén per experiència ço que no ho és, encara
que ho sembli. Taine recalca que el progrés humà
s'aconsegueix quan es concreta el sentit de paraules
que mai ningú s'havia preocupat de definir, com si
no caigués fer-ho de tan clar que és. Això precisa¬
ment és ço que passa amb la paraula experiència.
Es dóna per tan segur que l'experiència no és sinó
fiUa de l'observació empírica, i que si no ho és ja no
és experiència, que ni se'n dubta ni ningú es pro¬
posa plantejar-se com un problema a resoldre ço que



sigui l'experiència. EI problema hi és: si no hi fos,
1 haguéssim d'entendre l'experiència en ei sentit em¬
píric corrent, ei món en pes s'hauria de fer kantià.

De tot això en parlarem a ia Uigó vinent.



 



LLIÇÓ IV

Sumari: Sabem que en els cossos hi ha una cosa real com una
veritat de fet.— Sabem, per l'experiència, que aquesta cosa im¬
pressiona els sentits.- Què anomenem experiències —Còm entén
l'experiència la doctrina empírica del coneixement.- Còm l'en¬
tén Kant.— Problema a resoldre, respecte de l'experiència, que
Kant no resol.— Quina mena de fets pren per experiències la
doctrina empírica del coneixement.— Naturalesa de la veritat
empírica.—L'existència d'aquesta veritat demostra que la forma
de la pensa humana no és sempre lògica, com pretengué Kant.—
La doctrina empírica no explica còm ve imposada en el sub¬
jecte l'experiència.— No explicant còm ve imposada l'experièn¬
cia, pren com a experiència ço que subjectivament ho sembla.—
La doctrina empírica del coneixement és el començament d'una
teoria positiva.-La reacció motriu del subjecte vers l'objecte
un cop rebuda la impressió.—La percepció és un record.—
Aquest record pot ésser veritat o fals. - Projeccions vicioses
del sentit visual.—Visió del moviment aparent i del moviment
real. — Visió del relleu natural i del relleu estereoscòpic. —
Il·lusions del sentit del tacte.—Sentit rígid de la paraula expe¬
riència.—'R^%\xm i conclusió final.



 



P N el coneixement dels cossos del món que ens ro-^ deja distingim coses situades a un determinat
lloc d'espai, 1 ies imatges mitjançant les quals ens
les representem. La cosa és anomenada per nosaltres
realitat, i roman allà on és, sigui o no sigui repre¬
sentada, per manera estable i permanent; les imatges
d'origen sensorial amb les quals ens la representem
són considerades per nosaltres com els mitjans de què
disposem per a conèixer la seva presència. Toquem
un cos, i el contacte ens revela la presència d'una co-
■sa que res té que veure en ella mateixa amb el con¬
tacte que ens informa de la seva presència; el raig
de llum desprès de l'estel, que tarda anys a actuar
damunt la retina, ens diu també que allà dalt bi ha
una altra cosa que no hi és perquè la veiem, sinó que
la veiem perquè ja hi era.

Els filòsofs han dit coses molt hones, i n'hi ha que
en digueren de molt estranyes. La més estranya de
totes és que es pot dubtar que la realitat sigui en el
món que imaginem, ja que no ens podem explicar còm
sabem que hi és. Anteposar la força del raonament lò¬
gic a la força del fet que s'imposa amh violència in¬
contrastable no és cosa pròpia del bon sentit humà.
L'home que diu:—Això no pot ésser així perquè no
s'explica que així sigui—és inspirat per la supèrbia:
els fets són sempre fets, tan si s'expliquen com no.
Explicar una cosa és donar raó de l'existència de la



— 80 —

cosa explicada, 1 d'això es desprèn que el coneixe¬
ment de la cosa ja era a la ment abans de trobar
la raó de son ésser; i, si no hi fos, ja no es cercaria.
El coneixement de la realitat és a la ment, 1 riem-nos
dels que diuen que se'n pot dubtar perquè no s'explica
còm hi és. Aquest llenguatge és insincer: de cor nin¬
gú ha dubtat mai que la realitat és a son voltant.

Kant assenyala orígens metafísics al coneixement
de la realitat exterior. A la seva hora ja parlarem
de si aquests orígens són metafísics o bé si són fills
de l'experiència, com ho són tots els altres. Ara com
ara limitem la tasca a fer constar el fet sense ex¬
plicar de quines experiències ix. Malgrat que desco¬
neguem els orígens d'aquest coneixement, la veritat
és que, admès com una imposició interior a la qual
no és possible sostreure's, tots sabem (i ho sabem
per experiència) que aquesta realitat, o aquestir cosa,
que és fora de nosaltres, impressiona els sentits. El
llinatge humà ve admetent, des que el món és món,
que els coneixements immediats que ens suggereix
la percepció externa ens vénen imposats des de fora
de l'intel-lecte i no som lliures de pensar-los d'altra
manera de còm són imposats. Ningú pot deixar de
creure que un pes i un altre són iguals o desiguals,
que la duresa dels cossos varia segons ells siguin,
que llurs colors i el so amb què els distingim, llur
gust i llur olor, la forma en què se'ns presenten,
són percepcions lligades a quelcom que condiciona,
tant si es vol com si no, llur formació: aquesta con¬
dició ens obliga. A ningú no reconeixem el dret de
percebre les coses del món exterior diferentment de
còm hl venim obligats: a qui es vantés de trobar la
sal dolça i la mel salada, de veure piaua una esfera,
d'orientar el so a un Indret altre que aquell d'on ve,
11 giraríem l'esquena per ximple.



Tots vivim sotmesos a aquesta condició externa,1 ens hi trobem bé. L'ob.iectivisme pren aquesta obii-
g'ació com a base i fonament de la teoria dei conei¬
xement: ell ba vingut creient sempre, amb lleus o més
greus variants, amb un criteri més o menvs extre¬
mat, que en les nostres percepcions del món hi ba,
invariablement 1 constantment, un factor o un ele¬
ment suggerit pels sentits, absolutament impersonal
0 independent de la voluntat, que havem d'acceptar
tal com ve imposat. Aquesta imposició, que no po¬
dem modificar, que no porta miicula de pecat, que
sempre es repeteix de la mateixa manera dintre les
mateixes condicions, és anomenada experiència. De
tot temps s'ba reconegut que ço que més essencialment
caracteritza l'experiència és que ens vingui imposada,
1 és això ço que li dóna una valor universal, ço que
la fa indiscutible i ve a gust de tothom que lleial-
ment li vol retre acatament. L'obra de la pensa hu¬
mana és tant més forta com millor s'a.1u.sta a Ço que
des de fora li ve imposat. No hi ha ningú que dubti,
amb dubte ver, que els sentits no reaccionen pas es¬
pontàniament, ni obeint a excitacions internes, més
que en condicions excepcionals: tothom sap que res¬
ponen a l'acció d'una co.sa que és fora d'ells, i que sl
aquesta acció, per hipòtesi, fos suprimida, restarien
sense reaccionar. Aquest fet neix d'una sèrie d'expe¬
riències que comencen amb la vida i no es trenca
fins que la vida s'acaba. Cada vegada que el sentit
és adaptat a son natural excitant, la nota imperso¬
nal reapareix; i reapareix la que volem, la que és de-
sit.tada. Si aquest excitant actua pa.<;s'vament da¬
munt del sentit, reapareix també son adequat efecte
Independentment de la voluntat; si sostraiem els sen¬
tits de ia seva acció, deixen de reaccionar. Què més
necessitem per a donar per demostrat experimental-

6.—Filosofia ciítica.
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ment que Ies reaccions sensorials estan lligades a una
determinant que imposa ia reacció?

En el fet net i cru hi convé tothom; però una diver¬
gència de parers formidable comença quan tracíem
de fixar còm i de quina manera ha%-em d'entendre
aquesta imposició externa. Sembla que tothom està
conforme amb el sentit de la paraula experiència;
sembla que tots l'entenem de la mateixa manera; i,
malgrat tot, hi ha qui l'usa en un sentit 1 hi ha qui
l'usa en un altre, encara que ningú en parli d'això;
però cai parlar-ne i examinar còm l'entenen els uns i
còm l'expliquen i còm se i'expliquen els altres.

L'escola empírica es vanta que no s'ha d'acceptar
com experiència més que aliò que ve imposat en el
sentit d'una manera impersonal, concepte universal¬
ment admès per tots els homes que conreen les cièn¬
cies d'observació; però, en tractar d'exposar còm i
de quina manera és formulat a la ment ço que fou
imposat en el sentit, o, millor dit, còm n'adquirim
el saber o ens acientem que una reacció fou provo¬
cada en els sentits, es desenrotlla una doctrina que
no és pas la mateixa d'aitri. Posant-nos tan frec a
frec com puguem de l'observació directa de les co¬
ses, prenguem com a exemple una de les experiències
que ens fan conèixer el cinabrl. Aquest cos té una
color pròpia, un roig amb matisos variats, caracte¬
rístics. Es diu que la formació d'aquest coneixement
depèn que una acció, despresa dei cinabri, que a for¬
ça de repetir-se, ha cisellat la imatge d'aquesta qualL
tat òpticií, i, com que sempre determina el mate x efec¬
te, amb lleugeres variants, quan de nou se'ns presenta
ei recordem i, per tant, el reconeixem. No es tracta
aquí, com se veu, sinó d'una imposició exterior i d'una
commemoració generada per ia repsetició d'uns matei¬
xos actes.
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Així raona l'escola empírica la naturalesa i forma¬ció d'aquesta experiència. Vejam ara còm la raona¬ria Kant si apliqués la seva doctrina a l'exemple pro¬posat. «Nosaltres—diria—no podem-vincular la colordel cinabri sense que a la intel·ligència brolii la llumd'una concreció real, d'un subjecte del judici al qualprediquem una qualitat que li és pertinent. Deu, vint,cent vegades s'és donada a la retina aquesta color,i quan l'intel-lecte n'beu esment hi ixosa de sí mateix
un quelcom, i d'eU el vincula. Quan n'heu esment?
Quan és percebuda la color i formula el judici ele-
mentalíssim de què parlem? S'ha donat a la retina
una munió variadíssima de colors, i una d'elles foudiscriminada per una de les categories de l'enteni¬
ment; la qualitat: i, com que aquesta categoria contéla condició de la comprensió que aquesta colór i no
una altra és la pròpia del cinabri, d'ella diem, per unaforça lògica que des de dintre ens ho 'imposa, queés la pròpia d'aquest cos. La prova que i'operacióés obra de la lògica i no resulta de la simple repe¬tició d'unes mateixes impressions és que donem al
judici formulat una valor molt superior a la que do¬
nem a una reitetició. Amb el judici diem «color de ci¬
nabri», i no diem «color del cinabri A, B, C, D, Es,
recordant els casos vistos. Si la pensa no fos lògica, si
recordéssim solament els casos vistos, còm sabríem
que en totes les latituds, ahir com avui, avui com
demà, el cinabri se'ns presentarà sempre així? d'on
sortiria la força que ens obliga a creure-ho?»

Deixant de banda tot ço que hi ha de personal en
el raonament exposat, se'n pot coUir un fet que bo¬
nament no és possible rebatre. Diu i'escola empírica
que l'acció persistent del cinabri damunt la retina,i consecutivament del cervell, hi cisella el record
d'una color, i això està molt ben dit; però, quan la



color viu a l'Intel·lecte, l'intel·lecte l'atribueix a
una cosa real, Independent de la color, que anome¬
nem oinairi. SI a la Intel·ligència no 11 fou imposat,
des del món exterior, sinó una nota òptica, còm 11
fou Imposat, a més a més, el coneixement d'un quel¬
com que bl ba en el cinabrl 1 que res té que veure
amb la color? I si aquest coneixement no és a la ment,
sl a la ment no bi ba sinó una color, còm s'bo arranja
per a dir que aqueixa color és del cinabrí? En aquest
punt la crítica kantiana és brava 1 és Invencible. La
realitat de les coses no és i)as suggerida pels sentits,
nl d'ells pot ésser inferida; i, si ens falta el coneixe¬
ment que en cadascun dels cossos bl ba quelcom, còm
podem atribuir al cinabrl la color roja si comencem
per Ignorar que bl ba cinabrl?

Kant té tota la raó quan diu que el coneixement
del real es pressuposa a la imatge de què ens servim
per a representar-nos-la; té també tota la raó quan
diu que aquest coneixement és la condició prèvia de
l'experiència possible. Però l'operació lògica en virtut
de la qual la color roja és predicat del subjecte ci¬
nabrl ens allunya de ço que entenem 1 bavem d'enten¬
dre per experiència. Kant suposa que el subjecte ci¬
nabrl ens ve suggerit de dintre per l'imperatiu de la
realitat; que és aplicada sobre la matèria sensorial
la categoria de qualitat, 1 bl descrimina la color que
convé al cinabrl; i aquestes operacions Internes seran
tan lògiques com es vulgui, però no tenen res que
veure amb co que en el món de la ciència positiva
anomenem experiència. Ço que necessitem saber, en
el cas present, és còm sabem que fora de nosaltres bl
ba una cosa especial, col·locada a un cert lloc de l'es¬
pai, 1 hdbuc què és aquesta cosa, la qual en afectar
la retina bi determina una certa color roja. Aquest
és el problema a resoldre, mentre que el problema
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que es proposa Kant consisteix en l'examen de còm esfa una lligada lògica entre un subjecte que és donata la ment com a cosa efectiva i real, i una qualitatsensorial que és donada ais sentits. Necessitem sabercòm ens ve imposat des de fora ei coneixement de lacosa que impres-siona, còm la impressió obeeix a unadeterminant; i Kant, desentenent-se de l'aspecte ob¬jectiu de la qüestió, la planteja subjectivament endeslligar la matèria sensorial de ço que la determina
en els sentits i en Uigar-ia amb les virtuts màgiquesque el prenen com a objecte de coneixement. Aixíés com s'inverteix ei concepte de l'experiència. Ja noes tracta d'una imposició objectiva, i sí d'una mane¬ra de veure la matèria sensorial, les virtualitats de lament que ens la mostren amb-forma lògica. No ésl'experiència ei reconeixement o la comprensió de ladeterminant exterior que imposa en el sentit la notaimpersonal; és, al contrari, ia comprensió d'aquestacom a resultat d'una determinant subjectiva. No biha ací un determinisme de fora a dins, de l'objecte aun subjecte esclavitzat: ço que hi ha és un determi¬nisme intern que ens imposa la comprensió de la ma¬tèria sensorial de dins a fora, del subjecte a l'objec¬te. La primera forma d'aquest determinisme ens por¬ta a la concepció mecànica de l'experiència, ja quetots els elements que la formulen a la consciènciali vénen imposats des de fora d'eUa, essent aquestconeixement com el ressò que respon a un mecanisme

cec; la segona forma d'aquest determinisme ens portaa la concepció lògica de l'experiència, com si aques¬ta no fos més que l'expressió de les activitats de lament en aplicar-se damunt la matèria sensorial.
Vegem, doncs, còm és radicalment oposat el con¬

cepte kantià de l'experiència al concepte que d'eUaté la doctrina empírica del coneixement.
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Ara ens cal esbrinar còm entén la doctrina empí¬
rica del coneixement la imposició impersonal; exa¬
minar si realment bo és una imposició, o bé si només
bo sembla, fent ia crítica d'aquesta teoria. El concep¬
te que té de l'experiència és el mateix que en té for¬
mulat el Uinatge bumà; però no es tracta ara de flxar
la significació d'un mot en el qual tots estem con¬
formes: es tracta, altrament, d'explicar còm i de qui¬
na manera són formulats a la ment, segons ella,
aqueUs fets que anomenem experiències, car és cosa
molt diferent dir que les observacions A, B, 0, D, són
experiències, o exposar les raons que ens forcen a
creure que bo són. Amb ia primera cosa consagrem
com a veritats de fet fets que no arribem a explicar-
nos; amb la segona pretenem explicar còm és que els
creiem veritats.

Què pren la doctrina empírica del coneixement
com a experiències? Per què creu que bo són?

En examinar, a la llum de l'observació, co que
anomenem experiències, ço que de primer antuvi ens
crida l'atenció és que, sota la influència de l'acció
externa, els sentits reaccionen, i sobtadament aparei¬
xen a la ment les percepcions dels objectes amb les
qualitats que els són pertinents, amb les propietats
mecòniques i espaials que els pertoquen, com una
suma complexíssima de coneixements que no és pas
possible explicar com un e'iecte immedi.at i directe
de l'excitació rebuda en el sentit, com pretengué l'es¬
cola empírica de Loke i, amb criteri molt més radical
i absolut, l'escola sensualista de Condillac. Apiiquem
a la peU la punta d'un pèl, o té un objecte pla, i a
la ment apareix la imatge del pèl en ei punt impres¬
sionat, o bé la imatge de la snperfície de l'objecte
Juxtaposada a la de la pell impressionada. Com que
els nervis tàctils no fan sinó transmetre la imprès-
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sIó rebuda de la perifèrie al centre, es comprèn cla¬
rament que s'acusi el canvi d'estat que experimenta¬
ren, i res més. Però, en aquest canvi d'estat, la intel-
Ugència percep una cosa que impressiona, és a dir
una causa; hi percep un lloc o una forma fora del
nervi afectat; i bo fa de sobte, com si aquests conei¬
xements estiguessin mancats de precedents lògics,
com si no fossin induïts d'experiències preexistents,
com si ja naixessin així. Pel so que rep l'oreUa quan
un cos vibra, distingim quin és aquest cos: si és
vaixella o cristall, carro que passa o lladruc de gos.
La percepció li assenyala l'indret d'on ve: la mateixa
cosa passa amb les olors. El sentit del gust, amb tot 1
ésser més orgànic que els altres, també reconeix el cos
i el Uoc de la boca des d'on ens impressiona. El sentit
visual ens presenta de cop i volta, sense que sapiguem
còm ni de quina manera, els objectes, revestits de les
eoiors que els pertanyen, cadascun amb la seva forma
respectiva, ocupant els Uocs de l'espai on resideixen,
i ens presenta l'espai pregon amb objectes i sense eUs,
i, en preguntar-nos còm és possible que la llum o la
nota de color esplendent a la retina ens suggereixi
tanta meravella, hi restem admirats i confosos.

Sembla que al conjur de la impressió rebuda en els
sentits, tot brolla a la intel·ligència, com a cosa feta.
No us pregunteu còm ho sap, la intel·ligència, que
és ia campana la que sona, la mar la que retruny
damunt la platja, Li mel la que és dolçament pastosa;
no us pregunteu còm sap que cadascuna de les seves

imatges correspon al seu respectiu objecte i no a un

aitre; còm sap que a cadascun d'aquests objectes hi
ha una realitat que res té que veure amb l'imatge
que ens la representa; ni còm sap que ocupa un lloc
i que des d'aquest lloc impressiona el sentit. Prescin-
dim-ne, de còm ho sap; ofeguem, per un moment, la



curiositat d'esbrinnr-ho, i atenguem-nos al fet que
ella ho sap. Que ho sàpiga pel ressò d'experiències la
naturalesa de les quals ens és desconeguda, o que,
segons explica Kant, ho sàpiga per nadiua mls;erlo~a
inspiració, la veritat és que creu en els dictats
d'aquestes percepcions immediates, i hi fonamenta
al damunt l'anomenada observació empírica.

Els nostres sentits, mentre suggereixen el gavadal
de percepcions externes que ens permeten conèixer el
món exterior d'una manera immediata, són conside¬
rats com a simples aparells de recepció. Com més pas¬
sius siguem en aquesta recepció, acceptant de bona fe
i amb lleialtat tot ço que desperten a la ment, atre¬
sorem més i millors veritats empíriques; veritats que
no es marceixen com els raonaments purament hu¬
mans o perísonals. Per a saber còm són els objactes
en el món, la nostra tasca és reduïda a observar còm
impressionen els sentits. Així es diferencia tot ço que
és diferenciable, s'identifica tot ço que és comú, i ai¬
xí es procedeix a la classificació de les coses de la
natura, fent, amb aquest profitós treball de la nostra
intel·ligència, una mena d'arxiu on tot és ben ordenat
i distribuït, i tot tan ben catalogat, que d'una ullada
sabem on havem de raure quan les mateixes coses
se'ns pre.senten de nou.

Indubtablement, aquesta manera de procedir o d'ob¬
servar hi és, a l'home. La vàlua dels coneixements
així conquerits no té preu. Suaument anem observant,
per exemple, que hi ha persones que emmalalte'xen
començant per un calfred, segu t d'una dolor de cos¬
tat, després del panteix, la febre, l'esput de color del
rovell; i poc a poc, amb t'·mps i paciència, anem di¬
ferenciant ia pulmonia d'aitres malalties. Es obra
de romans arribar-hi; però també és perdurable, com
tot ço que és fill d'un trebaU seriós. Aquesta diferen-
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eiació nosològlca es porta a cap sense posar-hi res del
nostre intel·lecte, sense pretendre lligar ni els sinto¬
nies nl la malaltia amb llurs causes determinants.
No ens preguntem per què ve el calfred, la dolor, el
panteix, etc.: això vindrà després, quan d'aquesta
observació ingènua puguem ja passar a una nova i
més complexa manera de pensar.

Es pot aplicar a la diferenciació d'un objecte go
que per via d'exemple adduïm de la pulmonia. En ob¬
servar en estat natural la sal comú, no ens preguntem
còm és que és blanca, còm és que el seu pes específic
és com és, còm és que s'humiteja i es fon fàcilment,
ni còm és que cristal·litza en tal forma; tot això, en
aquests primers passos, no ens preocupa, car ço que
ens empeny ara és assolir els recursos de què ens ha¬
vem de valer per a conèixer d'una ullada aquest cos
quan se'ns presenta a la natura entre molts altres.
Aiximateix procedim en aplicar l'observaCió a la suc¬
cessió dels fenòmens. No.saltres velem que cada dia
surt el sol, i creiem que seguirà succeint així indefi¬
nidament; veiem que la lluna surt sempre amb regu¬
laritat, i l'observació de l'espectacle ens inclina a
creure que, un mes darrera un altre, es repetirà el
creixent i el minvant, sense que sentim la necessitat
lògica que així hagi de succeir. De l'ob.servació dels
eclipsis induïm certes regles empíriques de quan re¬
apareixeran. De l'observació dels fenòmens de l'he¬
rència en les espècies vivents traiem la previsió d'una
selecció en eUes, o bé d'una involució o d'una dege¬
neració. Caracteritzada una malaltia pels seus sínto-
mes, en traiem el pronò.stic greu o lleu, segons ella si¬
gui, preveient el seu curs i desenllaç. I tot això ho
fem observant ço que se'ns presenta sense raonar-ho,
acceptant-ho tal com els sentits suggereixen a la ment
el coneixement de totes aquestes coses. Què les fa? Què
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determina la dolor de costat o el calfred? Per quina rad
s'humiteja i es fa soluble? Qui empíricament observa
no es pregunta mai la causa que determina ce que
observa: es limita a veure-bo o tocar-bo, i no passa
d'acl. És després d'aquest treball previ que pren vo¬
lada i procura lligar la cosa observada amb el prin¬
cipi causal, passant d'aquest estat al del mecanis¬
me, de l'observació passiva al de l'experimentació;
tròusit molt dolç, molt suau: tan dolç i tan suau,
que sempre resulta molt difícil precisar on acaba l'ob¬
servació i on comença l'experimentació. Però la ratUa
de separació d'un i altre procediment bi és, com veu¬
rem més endavant.

Kant, en rebatre la teoria empírica dei coneixement,
•sosté que tot, en la intel-ligència, davalla de les for¬
mes que virtualment contenen tot ço que per elles
és comprensible; i aquesta és la raó que consideri el
treball intel-lectiu sempre lògic, sempre impulsat per
la necessitat que tot sigui com ba d'é.sser. Però digui
Kant ei que vulgui, la veritat és que l'observació empí¬
rica no té estructura apriorística, ja que amb ella no
tractem d'explicar la cosa ob.«ervada, sinó de recollir
amb cura tot ço que se'ns presenta sobre un assumpte
donat, sense l'anbel de passar més enllà i raonar d'al¬
tra manera. Tant és així que, quan en el curs d'una
observació se'ns presenten dos fets aparentment con¬
tradictoris o un d'ells paradoxal, bo fem constar, 1
deixem a l'esdevenidor que bo resolgui, o als raona-
dors que bo expliquin com vulguin provisionalment-.
Aquesta forma de pensar bi és, a la intel-ligèncla:
amb ella comença la ciència, i és fecundíssima per al
llinatge bumà.

Avançant un pas més, diguem ara que cal distin¬
gir l'empirisme de la teoria empírica del coneixe¬
ment. Indubtablement bi ba una forma d'observar
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les coses de la natura 1 els fets espirituals que és
empírica, purament empírica, 1 res més: amb ella
s'Inicia l'organització deis coneixements científics. Do¬
nem una vàlua a ço que ens diuen eis sentits, sense
necessitat d'averiguar còm és que ens diuen ço que
ens diuen, car hi creiem sols pel fet de dir-ho; però
una cosa és creure en els dictats deis sentits i aitra
cosa és pretendre explicar la naturalesa d'aquests
dictats. Tots creiem que la sal es mostra blanca als
ulls, salada ai gust; però, en tractar d'explicar la
teoria empírica, la naturalesa d'aquests fets sosté
que hi creiem per venir-nos imposats de fora a dins,
constituint així veres experiències. Hi ha en l'expe¬
riència quelcom d'ohligatori que ens força: no iKidem
desUiurar-nos de creure que és la sal la que és blan¬
ca, la que és salada, la que crlstal-litza en certa for¬
ma; perquè els sentits visual i gustatiu ens donen
aquestes experiències d'una manera immediata i di¬
recta sota la forma d'experiències fetes.

Acceptant les coses tal com les' trobem preestabler¬
tes, no hi ha pas cap dubte que en obrir els ulls
veiem ia sal blanca i sabem que és la sal la que de-
.termina aquesta color. El problema a resoldre con¬
sisteix en fer l'enquesta de còm ho sabem. Diu la doc¬
trina empírica que ho sabem per l'experiència, i la
veritat és que, mirant cap a fora, donem ia valor
d'una experiència externa al fet de veure la sal blan¬
ca, i, mirant cap endintre, vers el subjecte, desconei¬
xem la munió d'exiteriències internes per la virtut
de les quals havem arribat a saber que és la sal la
que és blanca. Aquest cos impre.sslonà la retina, com
la impressionaren els de l'ambient on és: hi havia
al seu voltant els cossos A, B, C, D, E, també amb
colors pròpies totes diferents de la color de la sal.
Per quina mena d'experiències li fou imposada al sub-
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jecte la certesa que la blancor corresponia a la sal
1 les altres colors als cossos A, B, C, D, E, respec¬
tivament?

Encara que sigui un supòsit, té tota la raó la doc¬
trina empírica, com veurem més enllà, que hl ha
una cosa que impressiona el sentit, i aquesta im¬
pressió és el primer terme que es pressuposa a tot
ço que ve després; però, si ens oblidem d'estudiar la
suma d'experiències que ens obliguen a creure que
aquesta impressió és la que, isoladament de les al¬
tres, ha determinat la sal, nosaltres no sabrem pas
per experiència que és la sal la que és blanca, car res
ens imposa de fora a dins aquest coneixement: ho sa¬
brem per una Inspiració subjectiva que no sabem
còm ni de quina manera esdevingué; ho sabrem per¬
què la consciència ens ho assegura des d'ella ma¬
teixa 1 no perquè vingui forçada a dir ço que ens
diu.

El mateix cal dir del gust de la sal. Cert és que
impressiona els nervis donant la nota de la salabror;
però aquesta nota va barrejada amb moltes d'altres.
Quines experiències imposaren a la ment la percep¬
ció que és aquesta la que isoladament correspon a la
sal? SI aquestes experiències ens falten; si és cert que
eis sentits ens ho donen tot fet despertant directa¬
ment a la ment la percepció immediata; cal convenir
que no sabem pas que la sal sigui salada i)er una Im-
IKJslció objectiva, i sí per una imposició subjectiva que
ens obliga a creure que tal nota, suggerida pel sentit
entre moltes d'altres, és la que ha estat determinada
per tal cos dlferencladament dels altres.

A la salabror I a la color hi trobem dues qualitat?
sensorials que el subjecte no Inventa pas, car són efec¬
tes objectius. Sigui com sigui el miracle pel qual s'en¬
devini que l'una i l'altra corresponen a un mateix cos.



— 93 —

sempre resta salvada la tesi que la percepció d'amb¬
dues és condicionada per l'element exterior. Però nos¬

altres donem empíricament ia valor d'experiències a
la forma en què la sal cristal-litza, i fins al volum
en què se'ns presenta quan és amorfa; i aquí sí que
la teoria empírica del coneixement topa amb una di¬
ficultat més grossa encara que en els casos anteriors.
Còm ve imposat des de fora a .la ment el coneixe¬
ment d'aquesta forma o d'aquest volum, si el Uoc o

l'espai no és pas qualitat sensorial? El fa la ment,
aquest espai, com suposava Kant? Donem realment la
valor d'experiències externes a pures creacions sub¬
jectives?

Així podríem seguir destriant nous casos consem-
blants adduint altres exemples i en tots ells compro¬
varíem que, contràriament a la tesi, la doctrina empí¬
rica del coneixement dóna un fonament subjectiu a

l'experiència. Ella ens diu; «Experiència és co que to¬
co, experiència és ço que vefg; experiència és tot ço
que broUa a la ment sota la impulsió immediata dels
sentits, i ii dono aquest nom pei fet d'imposar-nos
impersonalment l'objecte del coneixement». Eeflexio-
nem-ho bé, senyors, i veurem que això és ii-iusori.
Els sentits reben del món exterior onades d'impres¬
sions, i a totes responen eis nervis sensorials i els
nuclis receptius del cervell amb Ja nota qualitativa¬
ment diferenciada que a cadascun correspon: el fet
de rebre-les i respondre-bl amb la nota pròpia res
té que veure amb el fet de percebre-les, com pen¬
sava admirablement Kant. El trebaU de la. percep¬

ció consisteix en la reacció subjectiva que i'»s refe¬
reix distintament i clarament als objectes a què cor¬

responen. Si desconeixem, doncs, les experiències en
virtut de les quals el subjecte ve obligat a referir-les
d'una a una a les excitacions que les determinaren.
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l'experiència no respon a una imposició extrínseca a la
ment que ens força a creure que la duresa, la blan¬
cor, la dolçor, la forma, la cohesió, l'estat tèrmic, etc.,
etc., són fets a la ment des dels objectes matei¬
xos, i per aquesta raó els hi atribuïm: respon a
una imposició interior, de naturalesa purament sub¬
jectiva, que ens els presenta durs, blancs, dolços, amb
formes, amb una major o menor cohesió, calents o
freds, etc., etc. La lligada que la doctrina empírica
fa de l'objecte amb el subjecte no hl és: és feta del
subjecte amb l'objecte, portant-nos al punt de vista
kantià. Hi ha ací una matèria sensorial que res per
eUa mateixa ens diu de còm ens podem represen¬
tar els objectes: és la ment la que, en treballar-la,
treu d'ella els elements components de les represen¬
tacions atribuint als objectes formes i qualitats que
els sentits no han bastit, puix que és la ment qui les
construí.

f

Des de la posició en què es col-loca la teoria empí¬
rica del coneixement hi ha una cosa certa, i és que
els objectes exteriors impressionen els senti's de mol¬
tes i variadíssimes maneres. A més a més hi ha una

altra cosa també certa, i és que el subjecte atribueix
a cadascun dels objectes les impressions que els cor¬
responen; i, com que això ho fa el subjecte des d'eU
mateix, no veiem pas pel clar què l'obliga a fer-ho.
Del fet de la referència en diem experiència; però
la teoria no explica pas ço que hauria d'explicar: què
imposa la referència. Resta aquí un buit: no arribem
a compendre còm s'obliga a la ment, des de fora de
la ment mateixa, a referir als objectes les impres¬
sions que els corresponen, tal com comprenem cla¬
rament que aquestes són determinades per excitacions
que escauen fora dels sentits. Mireu, doncs, com la
teoria empírica del coneixement, prétenent ésser la
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teoria de rexi)erlèncla, deixa d'expllcar-nos l'expe¬
riència mateixa. Amb ella seguim ignorant còm és
que donem als fets A, B, G, D, la valor d'experièn¬
cies, car aquesta els ve de la suposança que són im¬
posats de fora a dintre i que això s'ba d'acceptar tant
si es vol c-om si no; i la veritat és que no ens assa¬
bentem d'això que tJin clarament sabem. Reprenguem
l'exemple del cinabri per penetrar-nos millor de la
nostra ignorància vers ei punt. Se'ns diu que aquest
cos grava ia imatge d'una certa color, i, quan a for¬
ça de repetir-se viu a la intel-ligència, se l'atribueix
a la mateixa cosa que la determina. I ací hi ha pre¬
cisament el misteri que s'hauria d'aclarir i no s'en¬
llumena; car si experiència és allò que se'ns impo¬
sa de fora a dins; si és aUò que ens obliga a pensar
d'una manera impersonal ; què és ço que ens obliga a

pensar d'una manera impersonal? què és ço que ens

força a creure que hi ha una cosa que impressiona
el sentit, que aquesta cosa determina una impressió
i no una altra, i que aquesta impressió diferenciada
li correspon? No velem pas què ens obliga a creure-
ho així, en què consisteix l'experiència que ens força,
quina manera de treball ho ha preíormulat així a la
consciència i al qual respon la ferma certesa que suc¬
ceirà la mateixa cosa en tots els nats a la terra.
Mentre tot això no se'ns expliqui, creurem en les ex-
pieriències que trobem formulades a la ment per una
inclinació subjectiva, perquè així ens ho diu la cons¬
ciència 1 no perquè la teoria ens exposi el mecanis¬
me que ens imposa aquesta obligació. Vegeu, doncs,
com aquesta teoria, contràriament a la tesi que sos¬
té, en última instància, ben analitzats els Judicis de
què es desprèn, dóna a l'experiència un fonament tan
subjectiu que hauria de definir-se amb les següents
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paraules: «Experiència és tot allò que la consciència
ens diu que n'és».

Si fins la impressió que el sentit rep no sabem còm
ni de quina manera és transformada en experiència,
fixeu-vos ara còm el misteri és més negre i més tene¬
brós respecte de totes aquelles experiències que no
ens vénen imposades com a qualitats dels sentits. La
fe que en el cinabri hi ha una cosa és inesborrable
a la consciència: si en aquesta no alenés indomable
com una suggestió interior que ningú pot vèncer ni
blincar per genial que sigui en sos raonaments, fal¬
taria la més fonamental de les condicions que fan
possible l'experiència, ja que ens mancaria el conei¬
xement de ço que la determina. Dones aquest conei¬
xement bàsic és a ia ment, i la teoria empírica no ens
diu res de còm li fou imposat, obrint la porta a la
suposança kantiana que fou imposat categòricament.

Per altra part, venim donant la valor d'experièn¬
cies a les formes de les coses. Ningú dubta que els
cossos són plans o rodons o de forma irregular; que
el buit que separa els uns dels altres és més Uarg
o més curt, més ample o més estret. L'espiai no és
pas discriminat en la matèria sensorial, ni d'eUa és
inferit com un concepte, com digué Kant, amb raó
sobrera. No hi ha sensacions de Uoc, ni de formes,
ni de distàncies, com n'hi ha de colors o de sons.

Oòm vénen imposades a la ment tota aquesta mena
d'experiències a les quals, uniformement, els nats a

la terra atribuïm una valor universal? Què obliga la
intel-ligència a pensar-les sota un pla de perfecta uni¬
formitat?

Concedim també a les coses que ens rodegen una
certa tensió interior, una força latent, el desequilibri
de la qual amb altres forces de resistència dóna lloc
al moviment i a experiències rnecàniques que són ob-



jectives, tan objectives com les formes dels cossos,
més objectives que les Impressions sensorials que són
sols objectlvables. Què les Imposa a la ment, amb se¬
gell d'uniformitat, en tots els homes? Què ens obliga
a pensar-les de la mateixa manera?

Ue tot aquest volum d'experiències, base de ila Intel-
ligèncla, condició del seu losslble desenrotllament,
res n'explica la teoria empírica del coneixement. Con¬
sidera la intel-llgèncla com una taula llisa on res hl
ha escrit i tot hl és fet, 1 no ens explica còm s'hl fa.
Ella albira clarament que la sensació és l'element
Indispensable de l'experiència, la qual subministra
allò sobre què es fa; iierò, com que no examina còm
nl de quina manera és feta, s'atura en el seu camí,
1 pren com a experiència tot co que els sentits sugge¬
reixen a la ment en forma de ix^rcepclons, sense do¬
nar-se compte que trenca la recerca en el punt en
què l'havia de continuar, saltant per damunt del ma¬
teix problema que es proposava resoldre. No és que
sigui falsa la doctrina empírica del coneixement, com
ho és la kantiana que supleix per Invencions per¬
sonals ço que hauria d'ésser fill d'una recerca Imper¬
sonal o nascuda de l'observació: és que un cop desco¬
bert el fet que pren c-om a punt d'elxlda, no el lliga
amb un altre seguit de fets que 11 posarien de mani¬
fest les raons que tenim ijer a creure que els sentits
no enganyen, creient que amb aqueU fet en té prou
Iier a explicar ço que en veritat no s'explica.

A la teoria empírica dol coneixement U manca om¬

plir un buit 1 arrodonlr-se. Ella diu que les percep¬
cions Immediates constitueixen per elles mateixes ex¬

periències veres, i la veritat és que ho són o no ho
són segons 1 com. Ço que ens força, segons ella, és
la qualitat sensorial, ja que és l'element verament
impersonal; però després d'aquest element n'hl ha

7.—Filosofia crítica.
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d'altres que obliguen el subjecte a referir-lo al cos
a què correspon. La percepció és un fenomen incom-
parablement més complex que no creia la teoria. Oo-
mença per donar a la recepció de la impressió tota la
importància que es mereix, i s'oblida de recercar un

segon fet que és com el complement del primer: còm
íiquesta impressió és referida al seu objecte. Aquestes
referències no són jms fetes pel subjecte per inspira¬
cions nadiues ni espontaneïtats d'un orde incompren¬
sible: les fa per la mediació de l'experiència motriu.
La capacitat de reproduir impressions passades pres¬
suposa necessàriament ia caxMicitat de preestablir una
telació entre el cos que impressiona i el sentit que
ha d'impressionar, com la capacitat de reaccionar el
sentit pressuposa una relació de l'objecte amb ell. Hi ha
ací un doble joc: de primer rob,1eeteimpressiona passi¬
vament el subjecte; després el subjecte, en conquerir
la capacitat de reproduir la impressió rebuda, prees-
tnbleix, mitjançant ei moviment, una reiació fixa
entre l'objecte i el sentit on ha de renéixer una im-
jiressió passada. En els temps primers de la vida,
quan la intel-ligència comença a organitzar-se, la co¬
lor blanca de la sal i el roig del cinabri foren estam-
imts a la retina sense tenir-ne notícia perceptiva,
com veurem a la Hiçó vinent: se n'hagué esment quan,
després d'un llarg i difícil aprenentatge, restà el sub¬
jecte facultat per a dirigir els ulls damunt d'un i al¬
tre cos i adaptar-los el cristal·lí amb tal justesa que
fos la llum reflectida des de l'un o l'altre la que afec¬
tés diferenciadament la retina. Assabentar-se en el
joc de l'acomodació visual és la mateixa cosa que
prefixar el lloc de l'espai d'on vénen les excitacions
que impressionen els sentits; i com que ja sabem, per
experiències anteriors 1 més primitives, que hi ha
una cosa fora de nosaltres que ens nodreix, com veu-



rem a son degut temps, d'aei la inducció que des
d'aquell lloc lii cosa impressiona el sentit. D'aquesta
mena d'experiències, Berkelei en tingué una intuïció
genial, prenent amb Helmholtz estat científic, sepa¬
rant-se definitivament el procés de la sensació pura
del procés en què es fa perceptiva, que l'escola empí¬
rica confonia fent de la sensació i la percepció una
sola i mateixa cosa. El fet de l'objectivació deixa
d'ésser un misteri; ja no se'ns presenta com nua im-
ix)sició subjectiva: el buit que ací bi havia és rublert
per l'experiència motriu. Ja no entenem per expe¬
riència ço que la con.sciència ens diu que n'és, sinó ço
que l'obliga a reconèixer que la color blanca de la
sal o el roig del cinabri no reapareixeran a la retina
mentre l'ai)areU motor que en prefixa la visió no si¬
gui posat en joc de certa manera; o estarem condem¬
nats a no veure'ls, o no tindrem més remei que diri¬
gir damunt d'eUs la visió per reproduir la color que
ens anuncia llur pre.sència. Tot això, com veiem, ens
ve imposat des de fora de la consciència, i a això res¬
ign amb ver esclavatge; aquesta resposta forqada és
go que anomenem experiència.

Les experiències motrius que ens confereixen la ca-
liacitat de reproduir en els sentits les impressions
són profundament treballades al cerveU: no s'esbor¬
ren pas: se'n serva la memòria. Tinguem-ho en comp¬
te per a compendre bé que, si per una reacció del
subjecte a l'objecte prefixem el Uoc des d'on han de
venir les excitacions que han d'estampar a la retina
una color blanca que ens denunciarà la presència de
la sal, i una color roja que ens delatarà la presència
del cinabri, quan succeeixi que un i altre cos siguin
impensadament davant dels ulls, també estamparan a
la retina Uur respectiva color, i aquestes impressions
perifèriques commouran els processos que s'estatul-
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ren en altre tenii)s en imposar al coneixement de qui¬
na era la color que corresponia a la sal i quina la del
cinabri: el record d'un i altre es desvetllarà, i direm
de memòria: — Sal, cinabri. — Aquestes percepcions,
aparentment passives, són les experiències de què ens
I«irla l'escola empírica del coneixement. Ella conside¬
rava els sentits com a aparells de recepció estrictes;
creia, com be dit anteriorment, que a la ment l'ex-
leriència bi broUava feta sobtadament, com un mira¬
cle, com deia Voltaire. Kant veié que això era impos¬
sible, absurd, i tractà d'explicar el fet per invencions
a priori, per raonaments personalissims, emboscant- ^

se en eU mateix i fugint sempre de l'observació objec¬
tiva de les coses. L'esco·la empírica moderna, amb
Heimboltz, el seu capdavanter, seguint per camí més
ferm i més ben orientat, apropant-se ais fets, deus
de la vera ciència, ens ensenya que la projecció o re¬
ferència de la nota sensorial a l'objecte a què corres-
Iion és l'obra d'un procés central complexissim. Un
cop estatuït aquest procés, l'acció perifèrica pot des-
vetUar-lo, i llavors percebem l'objecte tal com fou per¬
cebut en altre temps. Els sentits estrictament re¬
ceptius, passivament considerats, no formulen a la in-
tel-ligència veres experiències, i si el record d'expe¬
riències passades: la valor d'aquestes experiències
l>assades aplicades en el cas present pot conformar-
se amb la realitat de les coses o pot deixar de con-
formar-s'bi. En el primer cas percebem les veritats
empíriques de què abans parlàvem; en el segon perce¬
bem 11-lusions. Diem en el segon cas que els sentits
ens enganyen, i qui s'enganya som nosaltres que
creiem percebre la mateixa cosa d'altre temps i només
Imaginem que bo percebem. Els sentits no enganyen
mai, perquè el fet de la veritat és que els sentits no
diuen res en subministrar una nota que l'enervadó
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motriu ha de posar damunt l'objecte. SI el procés
d'aquesta enervadé és despertat d'altra manera de
com fou fet, 1 conserva la memòria, la nota serà vista
més ençà o més enllà d'on és l'objecte, i creurem que
el sentit ens dóna Indicacions falses per no haver es¬

guardat les noves condicions en què és reproduïda i no
haver tingut en compte que no són les mateixes en

què fou produïda. La parèsia de certs musculs mo¬
tors del globus ocular mostra al picapedrer l'ob¬
jecte que treballa més prop del que és, 1, en compte
de picar la pedra, es pica els dits. L'error es recti¬
fica reforçant degudament el sentiment d'enervadó
muscular, 1 així toma a veure una mica més lluny
ço que vela més prop. EU no sabia que els muscles
de l'uU no funcionaven com abans: ell .suposava que
obeïen com sempre havien obeït; 1 la il-lusló ve

d'aquest supòsit, tal com en el raonament lògic la
conseqüència falsa ix de la falsa premisa.

El nin, .segruint amb els uUs la Uum que passa, infe¬
reix el moviment de l'objecte del moviment amb què
dirigeix els uUs; però, sl la Uum es fixa 1 eU passa,
creu que ço que passa és la Uum. Anant em ferrocarril,
el paisatge corre davant dels uUs, 1 qui corre som nos¬
altres. Veiem el sol sortir per l'orient i fer posta a

l'occident, i el sol no es mou: qui fuig per l'espai
som nosaltres amb la terra que ens aguanta. El sol i
el paisatge desperten el record dels moviments actius
que fèiem amb els uUs quan aprenguérem a adaptar-
los successivament a l'objecte que canviava de Uoc
moment per moment; i, així com d'aquestes esperlèn-
cles Induírem que el cos es movia, també induïm ara

que es mou. I això és errat i no n'era abans, car
abans induírem el moviment extern del nostre propi
moviment, 1 ara l'induïm del record de ço que férem
i no d'una vera experiència.
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Amb la visió del relleu projectem la Impressió re¬
buda als punts de la retina diferenciats als punts
respectius de l'objecte a què corresponen, i així és com
uns punts són vistos més prop, altres més llunyans,
per mides de moviment que ens suggereixen conjunta¬
ment les distàncies a què cada un i tots junts estan
col-looats. Si per la visió estereoscópica despertem de
cop i volta el record de totes aquestes mides, veurem
amb relleu objectes plans, i direm d'aquesta visió,
com de la del moviment aparent, que és enganyado¬
ra. La veritat és que no és així: el fenomen és per¬
fectament normal: la funció respon com ha de res¬
pondre. La nostra il-lusió és deguda que donem al re¬
cord d'experiències passades la mateixa vaior que
mereixen les experiències reals i efectives, sense

preocupar-nos d'examinar si les condicions són o no les
mateixes. Segons els dictats de la consciència tot
sembla el mateix: ells ens inclinen a creure que el
relleu és tan objectiu en un cas com en l'altre. Però,
com que no és la veu de la consciència ço que ens

imposa l'experiència, sinó que ens la imposen les con¬
dicions objectives que la forcen a sonar constaiít-
ment de conformitat amb ella; i com que tots donem
a la paraula experiència aquest sentit; d'ací que tots
convinguem que hi ha objectivacions il·lusòries i ob¬
jectivacions efectives, com passa amb els moviments
aparents i els reals, amb els relleus imaginats i els
propis dels objectes.

Sembla que el tacte és el sentit ver per excel·lèn¬
cia. El peu damunt el seu seient suggereix la per¬
cepció del lloc de l'espai des d'on el sòl apreta la pell
del i>eu, i diem que això és l'experiència del lloc; pterò
si amputem l'extremitat, i, un cop guarida ia ferida
asseiem el monyó al mateix lloc, percebem la impres¬
sió rebuda al peu com abans. D'això hauríem d'in-
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(luir que hi ha experiències bones i íalses si íos veri¬
tat que la percepci(5 que ix de l'excitació del nervi
sensorial constitueix l'experiència. La mateixa cosa

passa amb la mà quan la tallem; les pressions dirigi¬
des al monyó, a l'avantbraç, al braç, onsevulla que el
membre hagi estat tallat, són percebudes als dits,
a les ungles, al palmeU de la mà o al seu dors, tal
com succeïa abans de l'operació. Si refem el nas

autoplastiant-lo amb la pell del front, sentim al front
les pressions exercides damunt del nas. Totes aquestes
percepcions, apreciades des del sí de la consciència,
no ho semblen pas d'il-lusòries: neixen i es presenten
com abans. L'error que patim és reconeguda, indepen¬
dentment d'eUes, amb els ulls, per exemple, que ben
clarament ens mostren que sentim els contactes en

parts del cos que ja no tenim: de manera que, si no
disposéssim d'altres recursos per a rectificar-nos, in¬
definidament la consciència seguiria enganyant-nos.
La («nsciència, malgrat tot, no ens enganya: som
nosaltres els que ens enganyem en suposar a gratcient
que de l'excitació del nervi en surt l'experiència fe¬
ta, quan de veritat ço que en surt és ei record d'ex¬
periències passades. Conquerim el coneixement del
peu, de la mà, o d'altra part del cos, a mesura que
es mouen. Qui naixés paralític d'un membre toràcic
o abdominal, no arribaria mai a saber que els pos¬
seeix ; i, eníjara que hi rebés impressions tàctils, no en
tindria consciència: sols adquirint la capacitat de
moure-les voluntàriament sabem on són. Les parts del
cos que no movem, com el fetge, els ronyons, la melsa,
no sabem on són; i, si obscurament els atribuïm algu¬
nes sensacions, és per referència a llocs o parts del
cos que ens són més coneguts. Ara bé: de totes aques¬
tes experiències motrius, en servem memòria: em¬
magatzemades resten en els nuclis psico-motors. Si



dps del peu, o des de la mft, excitem aquests records
Impresionant els punts terminals deis nervis tàctils,
tèrmics, dolorosos, que d'aquests nuclis emergeixen,
reprodueixen la Imatge de la part del cos on terminen
aquests nervis sensorials; però, .si la part fou tallada
i els mateixos nervis són excitats des de més amunt,
també de.sperten els mateixos records, i a la conscièn¬
cia ix la percepció d'una mà o d'un pen que ja- no exis-
leixen. Bn el primer cas la percepció ix de les ex¬

periències que ens donaren el" coneixement de l'ex¬
tremitat, car són reproduïdes en les mateixes condi¬
cions en què foren fetes, 1 per això és vera : en el
segon cas ix també d'aquestes experiències que la me¬
mòria conserva: però com que no .són desvetllades
en les mateixes condicions en què foren fetes, ens
donen indicacions falses en suggerir-nos les imatges
de parts del cos que han estat amputades.

No diguem, doncs, que els sentits ens donen expe¬
riències fetes: de.sperten les que es feren quan s'im¬
posà a la consciència la neces-sitat d'objectivar la Im¬
pressió rebuda damunt la cosa que la determinà en ©1
sentit. D'altra manera hi hauria dues classes d'expe¬
riències: bones i dolentes: i això és absurd. Bs tan
rigid i tan estricte el sentit que donem a la paraula
experiència, que no capim que pugui é.sser fal.sa, car,
com que és impersonal, no hi pot haver error: quan
l'error hi és. som nosaltres qui li posem.

T ara, en acabar la lliçó, convé posar fites que
.separin els camps, per a saber clarameni- on són
els uns i on són els altres; convé fixar el sentit de
les paraules, salvant-nos de confttsions pertorbadores.
Da missió de la crítica filosòfica no és altra que la
de destriar la bona llavor de la brossa que ho sem¬
bla. La filosofia kanti.ana. i sa filla la filosofia germà¬
nica, es vanten d'ésser la filosofia de l'experiència.



On! distingir, en aquest punt. la rrftica que féu Kant
de la doctrina empírica, mereixedora d'alabança, de
la teoria supletòria que creli per explicar ço que aque¬
lla no explicava. En la primera ens posà de manifest,
ben pale.sament i ben pel clar. que l'experiència, ço

que ei llinatge humà venia estimant com ia cosa més
segura i estable, la més sòlida 1 ferma, estava man¬
cada de fonament. Concebuda a la manera de la ve-

lia escola, l'experiència restava muntada a l'aire: re«
més arbitrari que l'experiència entesa com a pures
.suggestions dels sentijs. Ningfl posà de relleu el fet
d'aquesta arbitrarietat amb evidència tan esplendent
com Copèrnic en demostrar, sotrappiejant el món, que
ics co.ses no sén tal com es veuen, i sí tal com han
d'ésser vistes. La crítica kantiana esmicola la teoria
empírica del coneixement: ens demostra que en la dita
teoria tot sén supòsits. Un supòsit és el postulat que
la. realitat o la co.sa és inferida de la sensació; un
supòsit és que. per inspiració nadiua i .sense raons
de cap mena. la intel-ii.crència refereixi la sen.sació
al seu respectiu ob.lecte. Oòm sap la intel-ligència tot
això? Kanf; ens de.scobreix. d'una manera adm'rable,
que tot això que sap no sap pas còm ho sap; que la
barca navega damunt la tenebra. I llavors és quan
tracta d'explicar-bo i aixeca la teoria supletòria. Però
també la munta a l'aire, damunt de supòsits de natu¬
ralesa per.sonal. Un supòsit és l'imperatiu del real;
un supò.slt són les categories; un supòsit són les for¬
mes d'espai i temps: la dnica co.sa que hi ha de cert
en aquesta teoria és que la matèria sen.sorial és dona¬
da als sentits vària 1 confosa, amorfa i cega. com a
matèria intelligible no compresa. Tancat èn son sí,
quan tracta de bastir Tob.1ecte del coneixement, ho fa
tan lluny de l'ob.servació objectiva que no explica les
coses com són i com tothom les entén, sinó com 11
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sembla que ban d'ésser, com si obeís a les sugges¬
tions d'un desvari introsiJectlu. Ens parla de l'expe¬
riència com si fos cosa nova, inventada per ell, desco¬
neguda fins a ell de la gènera humana, considerant-la
filla d'un treball purament subjectiu, deslligant-la de
la determinant objectiva; i això ens astora i ens con¬
fon, car ja no entenem de què ens parla. Sapiguéssim
o no per què enteníem per experiència quelcom que
ens ve imposat de grat o per força, a la qual cosa la
intel·ligència ha de sotmetre's, tant si és lògica com
si sembla il·lògica, la veritat, és que així ho ente¬
níem i així s'havia entès sempre; i ell, de-sentenent-se
d'aquest consensus humà, ve i diu que no és això; que
l'experiència és purament subjectiva, producte d'un
treball lògic. Però qui reivindiqui per a sí el dret a

I)ensar amb el seu cap i no per altri, més que es
digui Kant, ha de protestar del nou concepte de
l'experiència, atenent-se ai vell concepte perfecttiment
humà pel seu caràcter universal. No ixxiem subs¬
criure lii tesi que l'experiència és filla de l'activitat
del subjecte: tornant pels furs del bou sentit, havem
de seguir entenent que l'exijerièncla ve imjwsada al
subjecte des de fora d'eli mateix, com a la tecla afi¬
nada d'un plano ve imposat pel mecanisme interior
de l'instrument ei to amb què sona. Podrà ésser-nos
desconegut aquest mecanisme; però ei to hi respon, i
el pensament lliure no ha d'enliuernar-se amb altres

conceix'ions, per altes que siguin, renunciant a ço
que troba naturalment formulat en el propi Jo.

Sabem, doncs, què és ço que trobem formulat com
a experiència en nosaltres mateixos; sabem què ha¬
vem d'entendre per experiència. A la lliçó propvinent
començarem a tractar de còm hi és formulat i de les
raons que ens obliguen a creure que l'experiència és
cosa ferma 1 no el producte de la pensa lliure.



LLIÇÓ V

Sumari: La sensació-percepció.—Punt de vista d'Helmholtz.—
Mètode d'investigació de Guillem Wundt.-Aquest mètode és
una inversió del mètode experimental.—Quina Psicologia ex¬
perimental creà la seva aplicació.-Còm s'ha d'estudiar la per¬
cepció si es vol estudiar-la experimentalment.—Isolament de la
sensació pura.—Psiquisme subconscient d'aquesta.—Què volem
dir quan diem que d'aquest psiquisme n'adquirim la conscièn¬
cia.—Condició fisiològica de la sensació pura.—Successió de la
sensació pura a la reacció fisiològica, i successió d'aquesta
reacció a l'excitació.—Estat perifèric i central de la sensació
pura.—De l'estat central de la sensació pura no n'ix la percep¬
ció.—Il·lusió objectivista que resulta de creure el contrari.—
Les imatges es fan clares i distintes quan som capaços de re-
produir-les.—Les experiències motrius ens confereixen la ca¬
pacitat de reproduir-les.—Quan els processos d'aquestes expe¬
riències motrius no s'han estatuït a l'escorça cerebral, amb els
sentits no es percep pas res, malgrat funcionar de la mateixa
manera.—Astereagnosis consecutives a la pertorbació o desin¬
tegració d'aquests processos.—Còm s'ha de replantejar el pro
blema de la percepció externa.



 



De llunyans temps es ve creient que la percepcióexterna és el fet més elemental que apareix en la
intel-ligèncla 1 el primer de tots: lligat com està a
la reacció del nervi sensorial, sembla la resposta
simple i directa del subjecte a l'acció de l'objecte.

Com que l'anàlisi introspectiu més superficial de¬
mostra que no és possible explicar per l'acció isola¬
da del nervi tot co que és comprès a la percepció,
tantes conjectures s'ban fet per explicar-ho que bé
es ix>t dir que aquesta qüestió és la que ha donat lloc
al muntatge de major nombre de concepcions filosò¬
fiques: unes apriorístiques, entre les quals destaca
superbament la de Kant; altres tocades d'un empi-
risme més o menys accentuat.

Avui per avui, no s'ha tirat encara una ratlla neta
que separi go que és propi de la sensació de ço que
és propi de la percepció. Des de Leibnitz es ve
considerant aquesta última com una síntesi; la pri¬
mera com el fet més simple i irreductible de què es
compon; però no es fixa degudament on comença la
percepció i còm comença: entre l'un i l'altre factor
tot resta desdibuixat i borrós.

Amb Helmholtz comença una visió més clara del
problema. En la monumental Optica fisiológica, les
sensacions de la color són estudiades a part de íla se¬
va projecció exterior, com si un fet res tingués
que veure amb l'altre per dependre de dos factors
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flsiològics tan distints com el sensorial i el motor.
Intuïtivament es comprèn que l'element òptic, creat
lier la reacció retiniana, romandria eternalment con-
liiiat a la retina mateixa sense la Intervenció de
l'element motor que el projecta lluny d'ella fins a
a iwsardo damunt l'objecte; projecció suggerida a la
consciència itel sentiment de l'esforç muscular. Mal¬
grat tenir Helmholtz la intuïció viva del trànsit de
la sensació pura de la color a la objectivació de
aquesta, no estudia el seu mecanisme nl examina
còm la itercepcló és feta: l'accepta tal com la troba
feta, i lli descobreix que ni les direccions visuals, nl
els plans en què la llum és vista, ni el relleu, nl
l'estimació ocular, serien iwsslbles sense la Inter¬
venció de l'esforç muscular; 1 ho veu amb tal evidèn¬
cia, que àdhuc hl ha moments en què s'enutja que
certs natlvlstes s'entossudeixin a derlvar-ho misterio¬
sament de la sen.sacló.

Guillem Wundt tractà de mediotltzar aquest punt
de vista establint com a primer principi de tota recerca

pslco-fislològlca el fet formulat a la consciència. Se¬
gons eU no és iiosslMe estudiar la percepció sense ad¬
metre com un peu forçat la percei^cló mateixa. No ens
cal mirar còm són generats els fenòmens simples de
què es comixm; còm de llur enllaçament o combinació
Ix a la consciència aquest fet complex: tot el proble¬
ma és reduït a descompondre ço que és fet, fins a

obtenlr-ne els elements més primitius de què es com¬
pon. Còm això pot aconsegulr-se mitjançant l'experi¬
mentació, no ho explica pas prou bé, nl, al meu en¬

tendre, és possible expllcar-ho. Els procediments ex-

lierlmentals prenen la Investigació en un sentit com¬

pletament Invers al proposat per Wundt. El físic, quan
tracta d'analitzar les qualitats del so, no comença

per tancar-se en el clos de la consciència 1 examinar
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si el to és distint de la intensitat, o si ei timbre és
una qualitat del so, o bé si resulta d'una combinació.
Tot ço que li podria dir ia intro-specció respecte de
l'assumpte no ei preocupa gens, malgrat comprovar
que el to d'un so ix)t variar indeisendentment de la
intensitat, com pot variar aquesta independentment
del to. Aquestes observacions són d'un orde pui-a-
ment empíric que res li ensenyen: ni de com es fa
el to ni de còm es fa la intensitat; nus ver del pro¬
blema que es proposa reso^ldre. Com que així ho en¬
tén, sense enfundar-se gens ni mica en ço que la cons¬
ciència li diu re.specte del so, cerca objectivament
la condició que en ella determina el to, ço que hi
determina la intensitat, ila combinació de què es
desprèn aquesta qualitat complexa del so que anome¬
nem timbre. Adaptant-se com a norma de conducta
a aquest procediment, ens diu: «Sempre que el nom¬
bre de vibracions que colpegen el timpà en una uni¬
tat de temps augmenta o disminueix, creix o baixa el
to». I d'això conclou que el to depèn purament i
exclusiva d'aquest nombre, com la intensitat de¬
pèn de l'amplària d'aquestes vibracions. En aquest
punt, com en tots, irer al físic hi ha un problema
a resoldre, més que princiíial, únic: quan i còm res-
ix>n i respondrà la consciència a la condició A o la
condició B. De.sconegudes aquestes condicions també,
respon a llur acció determinant-hi el to o lla inten¬
sitat adequades; però això per a ell té un interès
molt secundari, car aquesta observació empírica no
li permetrà mul preveure ço que ha de succeir a la
consciència per desconèixer la llei que regeix la
seva aparició. Qo que anomenem condició del feno¬
men és ço que constitueix la seva llei; i la qualifi¬
quem de Uei per ésser règim de vida, previsió o go¬
vern de ço que suceeix i ha de succeir sempre més.
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La mateixa visió que té el físic <IeI problema, la
té el fisiòleg. Tampoc es preocupa de ço que diu la
consciència des d'ella mateixa, ni del que se ii faci
dir per un anàlisi introspectiu més o menys arbi¬
trari: per a aquest, com per a aquell,' ia cosa prin¬
cipal és saber què ha de dir quan respon a una
condició fixa i anteposada. La i>ercepció d'un con¬

tacte, introspectivament considerada, ens dóna si¬
multàniament el coneixement d'una pressió, de fred
o calor, de dolor, de pessigolleig; i la dada subjectiva
és per ell vista amb indiferència, car res no ii en¬

senya del que desitja saber, ja que res sap de còm
ha de procedir per determinar isoladament la pressió,
el fred, la calor, la dolor. El dia en què Blix li en¬

senya còm ha de procedir per determinar isolada¬
ment el fred, la dolor, la pressió, la calor; aquell dia
arriba a preveure què ha de succeir a la consciència
quan excita certs punts del tegument extern, i còm
els ha d'excitar perquè respongui com és previst. Co¬
neguda ia llei del fenomen psíquic, o sigui la funció o

reacció fisiològica que s'ha de ixrsar en joc perquè apa¬

regui, quan ens trobem davant d'un malalt a qui cre¬
men la mà i no se n'adona, diem, sense vacii-iar:—La
sensibilitat tèrmica, central o iJerifèrica de la re¬

gió està diboiida, com si estigué.ssim ben segurs que
hauria de sentir la cremadura si la condició sub.sis-
tís com abans: de manera que vinculem de la condi¬
ció ei fenomen psíquic tan estretament que per eUa
ens expliquem ia seva aparició, i per ella ens expli-
(luem la seva absència quan la condició manca.

Aquesta manera de veure les coses és completameut
oposada a la proposada per Guillem Wundt. Ell ens
diu que ço que havem de tenir primerament en comp¬
te en empendre la recerca de qualsevol fenomen psí¬
quic és el fenomen mateix tal com se'ns presenta a
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la consciència; ell ens diu que el terme o ço que és
objectiu de la recerca se'ns dóna anteposat per la
consciència, i que la nostra tasca és reduïda a des¬
triar fil i)er fil els elements de què és compost. Nos¬
altres diem que ço que s'ha d'anteposar és el co¬
neixement de les condicions fisiològiques que deter¬
minen els fets elementals, les condicions fisiològi¬
ques que determinen Uur enllaç i ens donen raó
de Uur conjunt. La introspecció no ens dóna fenò¬
mens isolats i simples que puguem reduir a experi¬
ment, i si complexes fenomènics d'un entramat fei¬
xuc i complicat: l'anàUsi interior, per bé que es

faci, ni ha donat ni donarà mai un fet isoladament
reductible a condicions experimentals.

Dir-nos, com ens diu GuiUem Wundt, que els es¬
tats de consciència s'han de sotmetre a experiment,
és la mateixa cosa que no dir res: ço que importa
és que se'ns expliqui de quina manera es pot assoUr
semblant ideal i aquest és el problema que Wundt
no planteja pas respecte dels fenòmens psíquics, tal
com el plantejà Galileu respecte dels fets mecànics,
tal com el plantejà i resolgué Newton respecte dels
primers termes de la ciència física (densitat, vo¬
lum, pes, massa, moviment, etc.); Lavoisier respec¬
te dels fenòmens químics en reduir totes les trans¬
formacions possibles a mides de pes perfectament
iguals al pes de la matèria transformada; Claudi
Bernard en demostrar, com a principi general dels
fenòmens de la vida, que tots són reductibles a me¬
canismes, i el que troba la manera de reduir-ne un a
condicions mecàniques és el que verament sap reduir
el fenomen vital a experiment.

GuiUem Wundt proclamà la necessitat d'experi¬
mentar els fenòmens psíquics i no digué còm i de
quina manera podien reduir-se a experiment, 1 d'ai-

8.—Filosofia critica.
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xò resultà que tothom ho entén a la seva manera i
tothom experimenta com millor li sembla. Trenta
cinc anys del soi-disant treball experimental no han
creat encara ni una sola Uei indiscutible, ni meca¬
nismes explicatius d'una determinada classe de fe¬
nòmens universalment admesos, ni molt menys un
cos de doctrina estable que sigui considerat per tots
com a patrimoni comú. No hi ha encara una psi¬
cologia experimental, plena o migrada, com hi ha
una fisiologia o bé una química: hi ha escoles que
experimenten a llur manera, i psicòlegs que tenen
Uur punt de vista particular. Al revés del que passa
en les altres ciències, en les quals reduir una qües¬
tió a experiment és resoldre-la fent-la patrimoni de
tots, aquí el que passa és que els experiments són els
discutits, com si el fet experimentat per un no fos el
mateix fet que els altres experimenten, com si un
experiment fos cosa personal que cadascú pot enten¬
dre com vol. Joan Pavlov, des de la tribuna altíssima
del congrés de fisiòlegs celebrat a Kroninghen, di¬
gué, amb el beneplàcit de tots els que l'oïren, que
la Psicologia experimental no és una ciència que es
pugui pendre seriosament, i sí una suma de disquisi-
cons personals sense cap valor. Tothom parla amb
veu molt agra i despectiva d'aquesta ciència en ple¬
na crisi, tan trompetejada en altre temps; ningú que

tingui cara i uUs hi creu: hi creuen solament, a
les terres endarrerides, els que s'enamoren dels noms
de les coses i no de les coses mateixes.

Les causes del sorollós fracàs són ben clares. Una
nova ciència experimental neix quan s'imposa una
nova disciplina respecte de la manera de reduir el
fet de condicions d'experimentació, quan tots els cri¬
teris s'uniformen respecte d'aquest punt i no hi pot
haver discrepància. Qui volgués determinar els com-
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ponents d'un cos prescindint de la balança, com ho
feien els alquimistes, indubtablement estudiaria fets
químics, però no seria químic, ni faria ciència quími¬
ca tai com l'entenem avui: faria disquisicions per¬
sonals més o menys aprofitables, àdhuc, si es vol,
genials. I això és ço que passà a Guillem Wundt,
ahir capitost d'una allau que es llançà a experimen¬
tar els fenòmens psíquics sense prefixar per endavant
còm i de quina manera s'havia de fer, i avui solitari
i gran sacerdot d'un temple desert. Contra el seu
mètode s'aixecà i'escola monistíi que estudia la psi¬
cologia com un producte de l'evolució des d'un punt
de vista estrictament materialista; l'escola de Mar-
bOurg que creu que les conclusions introspectives
conquereixen més forta validesa quan es troba la
manera d'observar-les objectivament; l'escola de Gui¬
llem James que, retornant a les fonts introspectives,
proclama les excel·lències del mètode naturalista; i
tantes d'altres que seria Uarg de comptar. No s'ha
uniformat el criteri respecte de còm s'ha d'investi¬
gar; i, com que no se sent la necessitat d'uniformar-
lo, l'investigador s'encasteUa en els seus punts de
vista personaiíssims, no creant-se una psicologia, i sí
tantes com siguin els que hi treballen.

Nosaltres, retornant al nostre tema, no podem de¬
terminar la valor de la percepció estudiant-la des del
sí de la consciència, com proposa Guillem Wundt;
necessitem saber còm i de quina manera hi fou for¬
mulada, i)er a legitimar la seva valor. La conscièn¬
cia ens diu que la sal és blanca i és salada, i no
sabem per què ens ho diu; ens diu que té una for¬
ma o ocupa un Uoc; i, si ens preguntem per quina
raó hi havem de creure, no trobarem cap més res-

IKtsta que el perquè sí, que és moilt trista raó. El
cabdal problema kantlà es replanteja sempre que
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tractem d'explicáv-nos la validesa de la percepció.
Aquest problema únicament no existeix per a aquelis
que a gratcient renuncien a tota expdicació, satis-
fent-se amb el testimoni de la consciència; però qui
tracta d'explicar-se còm sabem lògicament que és sa¬
lada i és blanca la sal, que no ens errem quan donem
a la percepció una valor tan lògica i tan exacta com
la d'una veritat matemàtica, no pot renunciar a in¬
vestigar còm i de quina manera fou Imposada a la
intel-iigència la pereepició, prenent \eii fet de ia cons¬
ciència com a objecte de la investigació mateixa, po¬
sant-nos fora d'ella per esbrinar còm s'bi és fet, i
oposant al criteri de Wundt un altre criteri que li
sigui radicalment contrari. Còm, doncs, és reducti¬
ble a experiment el fenomen psíquic?

En la meva obra La Méthode objeotive desenrotllo
aquest tema extensament. Els dos primers capítols
foren publicats l'any 15 en la Revue Philosophique,
de París. L'edició de la traducció del doctor E. Fein-
dei ha quedat endarrerida per causa de la guerra.
Però ara, en considerar la percepció externa com a
cosa experimentabie, abans que tot s'ha de tractar
de còm havem d'entendre l'experimentació; i aques¬
ta és la raó que doni aquí, en forma de lieugeríssi-
ma apuntació, ço que més extensament és desenrot¬
llat, i crec que legitimat, en l'obra susdita. Així se
evitaran confusions i malentesos.

El fet de la percepció respon a un procés central
producte del concurs de variats factors. La reapa¬
rició va vinculada de l'acció perifèrica; però aques¬
ta acció Isolada no la ciseUa pas en ei cervell, ni la
consciència resiKvn a l'excitació del nervi sensorial
I)ercebent-la; ço que hi ressona és ço que s'és pre¬
establert en els centres de percepció en forma de
processos per aquesta acció i per altres. Com si res
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saplgnéssim de ço que Ja hi ha preestablert en el
cervell i desperta un contracop a l'esperit, havem de
examinar de quins elements nerviosos esdevé la sen¬
sació i còm ve imposada, i quina és la seva naturale¬
sa; i, un cop ben fixat ço que havem d'examinar, de
quins elements nerviosos esdevé la sensació i còm ve
imposada, i quina és lla seva naturalesa; i, un cop
ben fixat co que havem d'entendre per sensació, ens
cal esbrinar de quins altres elements nerviosos, fun¬
cionalment distints dels primers, esdevé la seva pro¬
jecció, penetrant-nos aixi del mecanisme que la pre-
formuia a ila consciència, de còm s'hi fa mitjançant
l'estreta associació d'ambdós elements, de còm s'hi
desfà quan ambdós elements funcionals es dissocien.

PIl ha un temps, a la vida, en què la Uum fereix
ia retina i no s'hi veu; en què els cossos toquen la
peU i res es sap d'on toquen ni de ço que els toca;
en què l'orella sona i els sons no són percebuts en el
món exterior; en què la boca i el nas són impres¬
sionats i no es percep què els impressiona. Fixeu-
vos en el fet que no naixem veient, tocant, flai¬
rant, oint o gustant. Els nostres sentits, oberts a
l'acció del món exterior, reaccionen de la mateixa
manera que ara; i, com si aquestes reaccions tin¬
guessin lloc fora dels llindars de la consciència per¬
ceptiva, cap coneixement ens suggereixen del món
extern, ja que són pures modificacions internes. Ea
vella escolàstica ens parlava de Jes espècies sensi¬
bles no compreses, Kant de les sensacions cegues,
Leibnitz de sensacions invisibles; concebent aquests
i altres homes cimals ia sensació com un estat altre
que el propi de llur intei-lecció. Aquesta concepció
no és imaginària: ella respon a un fet concret, ex-
perimentaiment demostrable, que comprovem en tot
el seu curs. Dels memorables treballs de Pavlov es
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desprèn que són més les sensacions que ens passen
desai)ercebudes, restant subconscients, que les que
realment percebem. Qui es pot vantar de discriminar
les colors com les descrlmina un bon pintor? Qui de
percebre els contactes com els cecs? Qui de percebre
les gustacions com els gurmets o el tastador profes¬
sional que fins endevina els anys que té un vl? Doncs
aquests pintors, cecs 1 tastador no i)erceben en llurs
centres sensorials sensacions que manquin en els nos¬
tres: també hi són, en els nostres; 1 si ens ensinis¬
tréssim a percebre-les, com ells s'hi ensinistraren,
com eUs les percebriem. Els sentits no reaccionen
quan perceben llur reacció: la condició possible con¬
sisteix que la sensació ja hi sigui. Quan descobrim
en un objecte una color o matis que fins llavors ens

passà desapercebut, aquesta color, o aquest matis, ja
era a la sensació, ja era en el centre receptor; en
percebre'ls és quan des d'aquest centre és projectat a
l'objecte. Cercant a l'horitzó la nau que esperem,
no és a la retina quan la veiem: per a veure-la cal
que ja sigui a la retina. Paladejant un vi, hi trobem
qualitats noves com més ens hi assagem; i aquestes
qualitats no són a l'objecte: les portem dintre en
forma de sensacions, 1 en percebre-les és quan les
atribuïm a l'objecte. Aqui hi ha un treball interior,
un treball precedent per la virtut del qual un fe¬
nomen purament subjectiu, com és la sensació, és re¬
ferit a l'objecte: ço que fou una modificació interna,
producte de la reacció d'una sensibilitat, passa lla¬
vors a qualitat objectiva.

Aquesta modificació interna resta subconscient: no
ens n'acientem mentre no és objectivada, i en fer-ho
és quan n'adquirim la consciència, és a dir, sabem
que la sentim; i aquest saber, o el coneixement del
que sentim, és ço que volem dir amb la paraula



consciència, presa en el seu sentit etimològic. D'aquí
el fet, aparentment paradoxal, de l'exlstènda de fe¬
nòmens psíquics de què no tenim consciència. Una
dolor sentida pel nou nat no és pas localitzada en
cap part ded cos, no és pas percebuda; però perce¬
buda o no, és una dolor. Els sons sentits i no per¬
cebuts encara, és a dir, no exteriorltzats o referits
als objectes que els produeixen, són indubtablement,
quan no són percebuts, les mateixes modificacions
psíquiques que quan ho són, donats en un moment
anterior al de llur coneixement o al de llur cons¬

ciència. Psíquic — digué Descartes — és tot ço que és
donat en el temps pur; no psíquic és ço que ocupa
un lloc, ço que és mesurable per una mida d'espai.
Grasset, de Montpeilier, tot volent-me aclarir aquest
concepte, com si jo patís una confu.sió, em diu, en ia
Revue Philosophique, que tot ço que no és conscient
és objectiu; i ia veritat és que qui pateix la confu¬
sió és ell. Ui costaria d'explicar còm pot concebre la
dolor no percebuda objectivament, ni què vol dir amb
allò que els psiquismes inferiors són purament ob¬
jectius, ni per què en diu psiquismes si estan en-
castats a l'espai. Usar les paraules en un sentit altre
del que tenen és fer-se un garbuix i complaure's a
viure a les fosques.

Oal, doncs, reconèixer, com una veritat de fet,
que les sensacions externes són donades en els sen¬
tits en un temps anterior al de llur ulterior per¬
cepció ; cal reconèixer que un so o un gust, una doilor
o una color, constitueixen una modificació de natura¬
lesa psíquica, ja que elles, de sí mateixes, no ocu¬
pen lloc.

Aquests fenòmens no són espontanis: succeeixen
invariablement a una reacció nerviosa, així com

aquesta succeeix a una excitació externa; formant-se
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una cadena que lUga l'acció exterior amb el fet psí¬
quic, del qual encara res no sabem per la intros¬
pecció.

Cadascun dels sentits respon a l'excitació segons
la nota pròpia que 11 és peculiar. La visió no dóna
de sí més que llum i color, l'oïda sons, la boca gu.s-
tos, flaires el nas. Des de Joan Muller sabem que
totes aquestes sensibilitats són específiques, que és
com dir que la nota psíquica respon a les propietats
flsiològicament diferenciades d'aquelles; i per aques¬
ta raó, sigui la que es vulgui la naturalesa de l'ex-
cltacló que desperta la reacció, la sensació respon a
la reacció 1 no a l'excitació. Així velem que la com¬
pressió o contusió meciïnica dels ulls, l'emmetzina¬
ment per la digital o el fòsfor, l'excitació elèctrica,
desperten sen.sacions lluminoses, o de color, d'igual na¬
turalesa que les que desperta el seu excitant natural.
La mateixa cosa succeeix amb els altres sentits. Un
excitant Idèntic, com l'elèetrlc, aplicat conjuntament
al cos, desperta fosfens i cercles lluminosos als uUs,
sorolls a les oreUes, gust metàl-lic a la boca, pessi¬
golleig a la liell. D'això es desprèn que la qualitat
de la sensació està vinculada amb la reacció ner¬

viosa i no amb l'e.xcitació, així com la reacció ner¬
viosa ho està amb l'excitació; essent aquesta .suc¬
cessió fenoménica estretament lligathi. No ve impo¬
sada, doncs, la nota sensorial d'una manera arbitrà¬
ria o voluble, i sí d'una manera e.stiible: tan poc
comprensible seria que el so dei.xés de respondre a
les reaccions de la sensibilitat acústica com que
l'aigua no davallés per un desnivell.

I cal advertir que nosaltres diem que lu sen¬
sació succeeix a la reacció, 1 no diem pas que la reac¬
ció la fa o n'és la cansa eficient: això seria una dita
metafísica, de la més pobra de les metafísiques: la
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materialista. Com el físic no diu que el desnivell sigui
la causa eficient del moviment, sinó la condició, co
és, la dada que havem de tenir present per a pre¬
veure quan l'aigua caurà des de certa altura mesu¬

rable pel desnivell, així tampoc no diem nosaltres que
la reacció nerviosa faci la sensació: diem que suc¬
ceeix a la reacció, Ja que n'és la condició o la dada
que havem de tenir en compte per preveure quan
apareixerà la sensació. Ço que fa la sensació, com
qualsevol altre fenomen psíquic, és una cosa més enllà
del fenomen mateix, que ens és barrada.

Cal distingir en la sensació pura la impressió pe¬
rifèrica de l'estat central que ia rei)etlcló determina.
La primera és transitòria: dura ço que dura il'exci-
tacló, o poc més; en el centre les Impressions s'hl es-
tampelxen, creant un estat nou que es reprodueix
sota l'acció perifèrica 1 roman sense ella. Per molt
que atansem l'observació als primers dies de la
vida, comprenem sense dificultat que, a l'orella del
nin que sent obrir la porta un 1 altre cop, el cruix
de ia segona vegada no sona tan nou com el de la
primera, el de la tercera com el de ia segona 1 la pri¬
mera, 1 així successivament: parlaríem bé sí digués¬
sim que la primera deixa en el centre receptor un
rastre, una modificació, com una petjada a la qual
es sumen la segona 1 la tercera 1 les que van ve¬
nint. La mateixa cosa cal dir de les sensacions vi¬

suals 1 de totes les altres. Per cec que sigui el nin
pis principis de la seva vida, la veritat és que en
els centres òptics superiors la repetició de les co¬
lors de la cambra o dels cortlnatges, o bé la llum
difusa de l'ambient, deixen en ells rastre permanent
de Uur pas per la retina. No és que clseUin Imatges,
com es deia abans: la imatge és la color enquadra¬
da i la retina, com orgue de recepció, dóna la con-
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tinuïtat de les colors sense fixar els límits d'on aca¬

ba l'un i comença l'altre, 1 sense fixar-ne la forma;
però, encara que així sigui, la veritat és que unes
mateixes impressions es repeteixen, i ço que perifè-
ricament és transitori i dura mentre dura l'excitació,
en eis centres roman viu, fent-hi estada. Aquesta és
la condició fisiològica de què resulta la memòria de f
les sensacions pures. Una «cosa ben diferent és pro¬
duir un estat central o reproduir-lo: l'un i l'altre
impliquen l'acció perifèrica; però el fet de la repro¬
ducció pressuposa la persistència de les impressions
lassades. Objectivament o de visu no podem precisar
en què consisteix aque.sta modificació material o

aquesta petjada; però si ens fos possible, experimen-
talment, esborrar-ne una, comprovaríem que se n'és
perduda la memòria, tal com comprovem que la per¬
torbació d'un centre o la seva destrucció indefectible¬
ment pertorba o aboleix la memòria parcial de deter¬
minades impressions.

Quan una acció perifèrica desvetlla un d'aquests
estats centrals, no innova la impressió rebuda: re¬

nova amb l'actual la memòria de les passades, fent-
les alhora presents totes eUes, suggerint el senti¬
ment que són la mateixa. Les arrels empíriques dei
principi d'identitat, que es pressuposa com a fona¬
ment de tot fet intel-lectiu, es nodreixen de la memò¬
ria. Quan d'un objecte diem que és el mateix de
abans i que demà se'ns presentarà com avui, pura i
•senzillament volem dir que els efectes .sensoriails que
avui determina són els mateixos que ahir determi¬
nava, i seguirà essent-ho si demà els repeteix; però
la nostra afirmació seria vana si no es fonamentés
damunt del sentiment de la identitat d'aquests efec¬
tes, i aquest sentiment neix de reproduir-se alhora
i de sobte, com a filles d'una integració central, les
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impressions passades amb da present. Jo he compa¬
rat ia reproducció d'aquest estat central a la visió
de les planes d'un llibre quan sota la pressió del dit
gros de la mà les fem passar ràpidament davant dels
ulls: no les veiem una per una: les velem d'un plegat
en un temps molt curt.

> El mateix que de les quaUtats sensorials repre¬
sentatives d'un objecte, cal dir d'una d'aquestes
qualitats. La color blava s'és integrada en els cen¬
tres òptics com una nota diferenciada de les altres
colors a força de repetir-se perifèrlcament a la re¬
tina. 1 així és com en Innovar-s'hi desperta la me¬
mòria que la impressió d'ara és com la d'abans. El
.so d'un crLstall i el d'un altre cos són recordats per

ço que tenen de comú; i aquesta identitat subjectiva,
tan diferent del dring de l'argent o l'or, ens porta a
creure, després, que ço que sona a l'oreUa quan el
cristall vibra no és pas la mateixa cosa que ço que
lli sona quan l'argent o l'or hi dringuen. La mel 1 la
taronja, ambdues són dolces ai paladar, 1 ambdues
desiterten la memòria de quelcom comú que hi re¬
bot molt diferentment de com hi rebot el secotrí o

l'ametUa amarga.
En resum: considerant les sensibilitats externes

com a funcions isolades de tota conexió nerviosa ul¬
terior, en estat de virginitat, tal com són quan venim
al món, nosalres velem que cadascuna d'eUes reaccio¬
na específicament sota la Influència de l'acció exte¬
rior exercida damunt l'expansió perifèrica dels seus

respectius nervis; que en eUes cal distingir l'acció
perifèrica de l'estat central que aquesta acdó crea,
suggerlnt-se amb ell la memòria que són les mateixes
o no són les mateixes, consemblants o diferents; 1
totes aquestes diferenciacions són fetes obeint a
l'acció diferent de les excitacions que reben.
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Tots aquests fenòmens primers o Inicials ja foren
concebuts clarament per l'escola empírica; ella tin¬
gué de Uur funcionament la mateixa idea que aca¬
bem d'exposar; eUa donà com a cosa certa que ei
blau o ei verd, la dolçor o l'amargantor, els sons
que l'oreUa recuU, les flaires que el nas aspira, es
diferencien unes d'aitres segons siguin més o menys
repetides per excitacions comuns o diferents; ella no
entengué mai que tot això fos l'obra d'un subjecte
que do sí mateix bo diferenciés per i'activitat llur;
eUa entengué sempre que tot li venia imposat per
una determinant exterior, davant la qual constant¬
ment reaccionava de la mateixa manera, perpetuant
així la memòria del consemblant i del dissembiant.
Fins aquí tots som uns, tots pensem de ia mateixa
manera, mentre observem ies reaccions deis sentits
sotmesos a la influència del món exterior. Però nosai-
tres ens parem en aquest lloc, considerant les sensa¬
cions com a pures modificacions internes, i la teoi·la
empírica del coneixement esquitila d'aquest Hoc, i,
passant més enUà, diu que aquests estats suggereixen
la percei)ció immediata de ço que eis determina, for-
muiant-se així ei coneixement directe deis objectes;
i amb això no s'bi pot transigir, ja que no és un fet
tret de l'observació, i sí una invenció precipitada.
Veiem còm vénen imposades les diferenciacions sen¬
sorials o les notes comuns, segons siguin ies excita¬
cions: ço que no veiem és còm ve imposat el conei¬
xement que corresponen a llurs respectius objectes:
aquí, saltant per damunt d'un buit, és suposada ia
existència d'un fet nou que no es veu pas d'on ix.
Còm sap el subjecte que la color blava nascuda a
la retina és la mateixa de les parets de l'estància?
Còm sap que la dolçor que experimenta a ia boca
amb l'aigua aixaropada és determinada per aquesta
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aigua? No veiem iias còm Iio pot saber, ni, observant
els fets de fit a fit, deixant-nos de cabòries, com¬
provem que bo Scòpiga. No tenim cap dubte que el
nin sent la color, sent la dolçor, sense percebre els
objectes que les determinen; que sent la color roja
0 la sabor amargant, sense que aquestes diferencia¬
cions s'aixequin encara a la categoria de percepcions.
EUes són estats anteriors o precedents que seran o
no seran percebuts més tard, segons es posin o no
les condicions que determinin el trànsit de l'un estat
a l'altre: si aquestes condicions no es posen, tot i
essent les sensacions estats efectius, romandran sub¬
conscients, desconegudes, i això ens explica que tin¬
guem a la retina colors que no veiem, com els veuen
altres que passaren del primer al segon estat, 1 tin¬
guem al paladar la sabor d'un bon vl i no sapiguem
descriminar-hi les excel·lències que hi troba un tas-
tador professional.

Amb el pas a la tenebra que dóna, la teoria em¬
pírica del coneixement es troba de cop i volta, i sense
saber còm, dintre el clos de la consciència; i, com
que comprova des d'eUa que les imatges amb les
quals es representa els objectes són a ells referides
amb la més gran ingenuïtat, dóna per suposat que
la ment és abillada per l'acció del món exterior
loer a distingir o identificar les coses d'aquest món.
Patim llavors la il-lusió objectivista que l'obra kan¬
tiana posà de reUeu. No expliquem la naturalesa del
coneixement per la naturalesa de les coses, com si
la intel·ligència fos el miraU on es reflecteixen i on
són compreses, com si en fos la reproducció en mi¬
niatura. La' ildusió és fortament suggestiva. En el
fons del camp visual albirem l'horitzó; i més ençà,
1 successivament, les serres Uunyanes, els turons, la
plana; i en l'ambient més proper els objectes que



— 126 —

utilitzem per ai nostre servei, degudament col-io-
cats en ilurs iiocs respectius; i tot això no ens costa
cap trebaii, car la intei-iigència, servida i)eis sentits,
ho reprodueix com un estany les ribes i els paisat¬
ges del voltant i l'ambient lliure que ho cobreix.

La mateixa cosa que del sentit visual es pot dir
dels altres sentits.

Aquesta manera de concebre la intei-iigència per¬
ceptiva és massa infantívola. L'esguard proper de
les coses d'aquesta intei-iigència ens mostra que
aquest microcosmos és un somni. Ni la intei-iigèn¬
cia és un reflexe del món exterior, ni tampoc n'està
deslligada, i autonòmicament munta els objectes del
coneixement, com suposava Kant. En els processos
de què resulta la percex)ció la intei-iigència no es
mou: és moguda per condicions exteriors a eUa re¬

sidents en dues funcions tan diferents l'una de i'ai-
tra com ia sensorial i ia motriu. Nosaltres havem
vist còm les colors que lluen a ia retina, i s'hi fo¬
nen, deixen rastre en ei cervell receptor; havem
vist còm de ia suma d'impressions rebudes se'n des¬
prèn ei sentiment que són les mateixes o són dls-
semblants, sentiment que no és sinó un record. Aquest
primitiu eiementaiíssim coneixement no surt pas es¬

pontàniament ni neix de cap virtut pressuposada a

ia ment: és un fet que ve imposat per condicions ex¬
teriors de naturalesa fisiològica. Si arribava un dia
que per a satisfer les necessitats del cos, o pel que

sigui, brollés ei desig de reproduir ia sabor de ia mel
o reveure ia color blava del cel de què servem me¬

mòria, restaríem imiwtentis per a aconseguir-ho si no

disposéssim de ia capacitat de girar eQs ulls vers ço

que determina aquesta color o portar a la boca
ço que hi determina aquesta sabor: l'afany de re¬

produir l'una o l'altra ens obliga a desenrotllar
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certs moviments precisos, ben definits, que preesta-
bieixen les condicions en què els sentits han d'ésser
afectats perquè es renovin sensacions Ja conegudes.
No diguem que el sentit visual, sota la influència de
la determinant exterior, suggereix passivament les
colors segons sigui aquesta influència, car ia més
grollera observació ens posa de manifest que, amb
el domini de l'acomodació visual, prefixem les con¬
dicions internes en què havem de posar els sentits
perquè rebin l'acció de l'objecte A o l'objecte B.
Parlaríem amb més fidelitat si diguéssim que, des
de dintre, la motricitat ocular i l'enervació del mus¬

cle ciliar ens confereix la capacitat voluntària de
reprodur la color roja del cinabri o la color blanca
de la sal: perquè aquests moviments aconsegueixin
el fi proposat és d'absoluta necessitat que damunt la
sal o el cinabri s'acomodi la visió, adaptant conve¬
nientment ei sentit a la cosa que ha d'impresslo-
nax-lo.

Durant llargs segles l'ohlit d'aquestes experiències
motrius donà Hoc a suposar que l'ull suggeria la
imatge feta de les coses; i aquesta imatge, transiwr-
tada misteriosament des del sentit ai llindar de
i'intel-lecte, era compresa com a percepció en fer-ne
i'intel-iecte la presa. Altres entengueren, com ja
he indicat diverses vegades en el curs d'aquestes Ui-
cons, que no calia Imaginar una virtut comprensiva
per a explicar-se el fet, car ia percepció brollava de
la imatge mateixa, sense que amb la suposança se'ns
digués còm i de quina manera brollava, deixant a
l'ombra el ver problema que es pretengué resoldre.
Amb Helmholtz comença una època nova. La percep¬
ció visual, clara i distinta, és considerada com un
resultat de la motricitat muscular, comprenent-se
que la visió és producte de la combinació de dos fac-
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tors, sense que amb aquest gros progrés se'ns digués
concretament còm brolla la perceixíió de la combina¬
ció de l'un i l'altre.

De tots els sentits cal dir-ue go que diem del vi¬
sual. Ço que inesperadament ens toca la pell és re¬
conegut tocant-bo activament amb la 11 d'aclarar-ne
la percepció. Amb aquestes experiències motrius pre¬
fixem el Hoc que ocupa la cosa que ens ba de tocar, i,
establint-bi de dins a fora el contacte, en valuem
la forma, la resistència, l'asprositat, la finor, l'estat
tèrmic; i, a més a més, midant el desplaçament de
la part del cos que es posa en contacte amb la cosa,
sabem que ací resideix A, allà B, més ençà, G, i
més enUà B. La capacitat tàctiil de reproduir impres¬
sions ja conegudes, fent-les així més clares i més
distintes, ens demostra que no és veritat que siguem
passius en la recepció de les percepcions tàctils; que
no és veritat que a la iiitel-ligència surtin fetes sota
l'acció del món exterior. Totes aquestes experiències
motrius no són pas nadiues. De la mateixa manera
que mentre no sabem acomodar la visió al seu objecte
no sabem veure l'objecte, car Ignorem la posició en
què bavem de mantenir els ulls i la posició en què
bavem de mantenir el cristal-lí perriuè sigui la llum
emesa des de il'obejcte la que fereixi la retina i la
part més sensible d'ella; així, també, mentre des¬
coneguem còm bavem de moure'ns per tocar les co¬
ses, ni sabem on són aquestes coses ni quina sigui
Uur forma; i en aquestes condicions, que són les pri¬
meres de la vida, el sentit del tacte no existeix, com
no existeix el sentit visual, i així és com diem que
no percebem encara, mitjançant aquest sentit, ço que
bi percebem després quan Uur organització comenci
i avanci progressivament, perfeccionant-.?e amb el
temps.



— 129 —

La boca i el nas reben ¡Jes impressions de les co¬
ses quan s'hi fonen certes substàncies d'elles que
xopen les terminacions perifèriques dels nervis sen¬
sorials respectius. Sembla que és una acció perifè¬
rica la que prefixa passivament la diferenciació de
unes 1 altres; i, si bé és veritat, no ho és menys que
es fa més clara i més distinta la percepció d'aques¬
tes diferenciacions quan portem a la boca certs cos¬
sos i els paladegem o els emsumem isoladament; ope¬
racions de i'orde motriu que ens permeten preveure
l'efecte que ens ha de produir, 1 àdhuc reproduir-lo.
Hi hagué un temps, a la vida, en què no sabíem res
de tot això, com res no sabíem de còm havíem de
moure'ns per provocar un contacte amb la peli de
l'objecte llunyà o proper d'ella, com res sabíem de
còm havíem d'acomodar ía visió al seu objecte; I,
dintre aquestes condicions primeres, comprenem cla¬
rament que, així com no hi veiem pel fet de no sa¬
ber còm hem de moure els ulls, ni percebem els con¬
tactes pel fet de no saber tocar, tampoc percebem
quina és la gustació de la mel o de la sal, mentre no
.sabem reproduir les impressions rebudes mitjançant
les experiències motrius que ens capaciten per a re-

produir-les.
Totes aquestes consideracions ens empenyen a creu¬

re que, si bé és veritat que ara com ara percebem
les coses del món exterior mitjançant els sentits, això
no depèn pas dels sentits mateixos, i sí dels proces¬
sos motrius que ens conferiren la capacitat de repro¬
duir les sensacions percebudes. La prova ben palesa
que és així és que, quan aquests processos motr'us
no han estat treballats encara i l'escorça cerebral
n'és verge, tal com succeeix en venir ai món, malgrat
que els sentits funcionin com després funcionaran,
res per ells percebem; que quan aquests processos

9.—Filosofia crítica.
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s'inicien i comencen a trebaliar-se, tal com succeeix
en la infantesa, les percepcions són molt imperfec¬
tes; que quan en l'adult persisteix l'aprenentatge de
l'experiència motriu per a objectivar millor les sen¬

sacions, tal com succeeix amb els pintors respecte
de les coflors, amb els escultors respecte de les for¬
mes, amb els mariners o els pastor% respecte de la
allargada de la vista, amb els cecs resiieete del tac¬
te, etc., la percepció es iperfecciona indefinidament.
Tot ens poi't'i a concloure, com una veritat de fet, que
els sentits són orbs, que per ells res percebem, que
per eUs és suggerida (la matèria objectivabie; però
ço que verament l'objectiva és ia funció motriu,
creant-se per la seva intervenció ço que anomenem

percepció. Tant és així, que si, un cop estatuïts a
l'escorça cerebral els processos motrius de què es¬
devé la percepció, per una apoplexia dels centres de
l'acomodació visual, per un goma o qualsevol altre
procés degeneratiu, aquests processos són destruïts,
malgrat ia integritat i)erifèriea i central de bi ••■en-
sibilitat òptica, ei malalt resta cec, tan cec com el
dia que va néixer, o bé Ha funció visual li resta i)er-
torbada; si aquestes lesions, greus o lleus, recauen
damunt dels centres de coordinació tàctil, el malalt
perd la memòria de certes parts del cos (un membre
per exemple), i pateix l'anestèsia de les impre-sslons
que en rep. Ben pírlesament ens demostren les aste-
reognòsies que en el cervell motriu s'iii prot desfer
ço que bi fou fet; i, com que s'bl esborren així les
condicions fisiològiques de què naixé la consciència
perceptiva, es resta indiferent i com esti-any al món,
amb el quaJl ens lliga fortament l'experiència motriu
i del qual ara és deslligat.

Restem impotents per a compendre ei mecanisme
genètic de què esdevé la percepció quan ens entos-
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sudim a considerar les funcions iierceptires com
a funcions nadiues dels sentits; però (pum, atenent-
nos ileialment a ço que l'observaeici ens ensenya, re¬
coneixem que aquestes funcions no s(5n donades d'una
manera preestablerta, sin(5 que es fan a poc a poc 1
molt trebaUosament, com a fllles que S(5n d'una mu-
ni(5 d'experiències motrius que la memòria conserva,
llavors és quan comprenem que la percepció és com el
producte d'una organització central que cal esbrinar
còm es féu 1 còm s'acumula, per entendre còm nas¬
qué dita percepció, còm es perfecciona 1 còm amb
ella estiiblim relacions molt compllexes amb el món
exterior. Atenent-nos a ço que alhora trobem ja prees¬
tablert, res més evident que els sentits ens posen en
relació amb el món exterior; però quan abandonem
per eixorc aquest punt de vista, i ens preguntem
còm 1 de quíim manera s'establiren i<5s relacions amb
eU, llavors és quan arribem a entendre que el sub¬
jecte que es mou utilitza les sensacions nascudes
dels sentits com un mitjà de posar-s'hi en relació,
fixant el Uoc on resideix la determinant a què res¬
ponen. Ijh matèria sensorial, pJantejaiit el problema
damunt termes novells, es fa perceptiva de les coses
exteriors a condició de lligar-la experlmentalment
amb aquestes coses quan la determinen; punt de vis¬
ta essencialment objectlvlsta, radicalment oposat al
del subjectlvlsme bantlà, que la lligava amb les for¬
mes virtuals de la ment.

Còm podem assajar la solució de problema tan
magne, en parlarem a la lliçó vinent.



 



LLIÇÓ VI

Sumari: Raons que ens obliguen a resoldre el problema formulat
a les acaballes de la lliçó anterior estudiant el sentit del tacte.
—Còm responen les percepcions tàctils a les pressions exerci¬
des damunt del tegument extern.—Còm és la imatge dels punts
tàctils.—Suposança anatòmica en què fonamenta Joan Muller
el coneixement cenetèsic o distributiu de les parts del cos.—
Crítica de la teoria nadivista.—L'emplaçament de les parts del
cos pel moviment suggereix la imatge del lloc en què estan.—
Condicions fisiològiques que determinen el redreçament del
tronc i l'equilibri del cap.—Sentiment de noves posicions.—La
sensibilitat de Golgi i la sensibilitat de Khüne.—Estats centrals
que determina llur acció perifèrica.—Sensacions d'enervació.
Associacions d'aquestes amb aquells.—Orígens de l'impuls que

força a lligar l'efecte sensorial muscular o articular a la causa
que el determina.—Còm excentrem o posem a un lloc la cosa

que determina la sensació en percebre-la.—Naturalesa de la
percepció.—Tema de la lliçó propvinent.



 



■p BENGTJEii, com a base de la recerca que anem a em-
* pendre, el sentit del tacte. Raons poderoses m'obli¬
guen a començar per ell. En la meva obra Orígens
del coneixement s'Investiguen dues qüestions cabdais;
còm sabem, per la mediació de les sensacions trò-

flques, que lii ha quelcom que ens nodreix; còm sa¬
bem, per la mediació deis sentits, que aquest quelcom
és fora del nostre cos com a cosa capaç de retornar
a il'organisme el que li manca per a nodrir-se. A
aquesta obra en segueix una altra, més llarga que
la primera, en la qual es dilucida còm sabem, i>el
sentit del tacte, que les coses exteriors ocupen un

lloc, i es titula Orígens de les representacions de Ves-
pai tàctil: no és més que una continuació de la pri¬
mera. El doctor Pritz üeinri Lewy la traduí a l'ale¬
many i en féu entrega a Edinger, editor de Berlín,
que s'avingué a publicarda quan esclatà la guerra i
tot es suspengué. Alguns capítols, iperò, n'han estat
publicats en els Arxius de l'Institut de Ciències. No
pretenc ara omplir-vos el cap amb ella: ni això és
possible, ni encaixaria dintre el plànol d'aquest cur¬
set de Filosofia Crítica.

Recordeu que la qüestió que anem a resoldre sor¬
tí formulada de la lliçó anterior en aquests termes:
la percepció externa ix feta dels sentits, o bé es fa
genèticament i)er obra d'experiències complexíssimes
que ens passaren desapiercebudes?
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En l'estat actual dels nostres coneixements és ab¬
solutament impossible precisar de quines experièn¬
cies de moviment esdevé l'orientació del so, ni de
còm s'associen amb les dades suggerides pel funcio¬
nament dels conductes semicirculars, car el problema
se'ns presenta tan embullat i complicadíssim que no
hi ha manera de reduir-lo a termes de planteig.

En la visió comprenem intuïtivament que, sense ies
experiències de moviment, l'element fotoscèpic resta¬
ria confinat a la retina, car resulta incomprensible
la meraveUa nadivista que allò nascut en ella sigui
vist fora i lluny d'ella sense cap causa que determi¬
ni aquesta projecció; però, si tractem de seguir ge¬
nèticament les experiències motrius de què esdevé el
coneixement de les direccions, la fixació de les dis¬
tàncies, el coneixement de les superfícies planes, cor¬
bes, i del reUeu, la tasca se'ns presenta inabordable.

També són grosses ies dificultats que cal vèncer
respecte del tacte; però, si he esmentat l'obra de què
us he parlat, fou amb ia intenció de posar ou conei¬
xement vostre que he fet un pregon estudi d'aquest
sentit, i m'és molt més fàcil, fént-ne com un resum,
posar de reUeu els elements genètics de què es des¬
prèn la percepció tàctil. Entossudint-nos a estudiar
aquesta percepció tal com la trobem formulada a la
consciència, no arribarem mai a entendre de quins
elements fisiològics esdevé el coneixement dels punts
del tegument extern; sempre ens semblarà que les
representacions de l'espai tàctil són a la ment d'una
manera immanent o preformulada; però, en recercar
les condicions fisiològiques que preformulen el conei¬
xement de l'emplaçament de les parts del cos que

enervem, d'una manera lògica i suau se'ns farà com¬

prensible la localització de la pressió tàctil. Conegu¬
da la gènesi d'aquesta percepció, tindrem amb eUa un
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punt de comparança per a compendre, encara que
sig-ui de lluny 1 per pura intuïció, còm es £an les al¬
tres, malgrat avui per avui no es pugui descriure
el mecanisme de c-òm es feren, obra del progrés cien¬
tífic que sempre es porta a cap de segment en seg¬
ment i mai de cop i volta. I heu's aquí la raó
que una qüestió general de Filosofia Crítica la vin¬
guem ara a plantejar en termes més reduïts i con¬
crets respecte d'un sol sentit. Siguem-hi, dones.

Tots sabeu que en el tegument extern s'hi han di¬
ferenciat diverses sensibilitats específiques. La sen¬
sibilitat a la pressió és la més soma de totes. Ob¬
servant els fets tal com són establerts, en aplicar
un objecte, per minso que sigui (la punta d'un ca¬
bell, per exempile), damunt del tegument extern, es
'^reep el punt on s'exerceix la pressió: però, s'
apliquem un objecte de més amplada, percebem l'am-
praria i la llargada precisament per percebre que els
punts impressionants estan fora els uns dels alltrea
ço que ens dóna la imatge conjunta de molts d'ehs,
és a dir, la imatge d'una contigüitat.

A més a més, sabem també que hi ha regions, en el
tegument extern, en les quals es descrimina un nom¬
bre de punts prodigiós, i altres en què se'n descri¬
minen molt pocs: en les primeres el tacte es fi: en
les segones groller. La més fina de totes és ¡la punta
de la llengua: segueix la porció anterior de la boca,
la mà i la planta del peu; són regions grolleres la
pell del cap, la de la nuca, l'estèrnum, l'esquena, el
ventre, etc., etc. En des primeres es descriminen dis¬
tàncies mil-limètriques; en les segones es descriminen
distàncies centimètriques: hi ha regions en què no
es perceben els punts impressionats més que a la
distància de cinc, sis i més centímetres.

Fixeu-vos ara en la naturalesa de la imatge de?



— 138 —

punt tàctil. Toquem amb la punta d'un cabell o amb
la punta del compàs esteslomètrlc un punt de la pell
de l'esquena, i el percebem. Què percebem? Un punt
del cos: la part d'ell que fou Impressionada. De cen¬
tímetre en centímetre col-loquem fins a cinc cabeUs,
1, mallgrat ésser cinc els llocs Impi-esslonats, seguim
percebent el mateix lloc que ipercebíem com un sol.
Eepetlm l'experiment al roig dels llavis, 1 bi perce¬
bem una renglera de cinc llocs. La percepció de cadas¬
cun d'aquests cinc llocs és la mateixa que la del lloc
de l'esquena. Visualment considerada, la superfície
és major en un que en altre cas; tàctilment no hl ha
superfície: no hl ha més que un punt Inextens.
Què és, doncs, la Imatge del punt tàctil? La percep¬
ció Indiscriminada d'una part del tegument extern.
Aquesta part Indiscriminada és, no obstant, discri-
minable en noves parts, i llavors co que fou un punt
serà una contigüitat de punts, una cosa extensa; pe¬
rò, mentre no ho sigui, el punt tàctil, com el geomè¬
tric, és Inextens. Feu mentalment l'experiment su.sdit,
preguntant al subjecte, en apIlcar-ll cinc punts de
cabells a l'esquena, on el toca cadascun, 1 sempre us
contestarà que al mateix lloc: en apllcar-los-hl da¬
munt del roig del llavi successivament, vos contesta¬
rà que en altre lloc. D'això n'inferireu que aquest
subjecte que no aprecia la grandària de la part del
cos impressionada, percep aquesta part; 1 una part,
mentre no sigui relacionada amb altres, és percebuda
com a Inextensa, sigui la que es vulgui la seva gran¬
dària.

Joan Muller sostingué que cadascun dels corpuscles
tàctils implantats a la perifèria corresponia Isolada-
ment a un punt central que en rebla el contracop
per la continuïtat del conducte nerviós. Al seu en¬
tendre, les regions fosques són pobres en corpuscles;
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les dotades d'una major acuitat ea són més riques.
Histològicament, el fet no ha estat comprovat; ningú
ha demostrat que la punta de la llengua posseeixi
major nombre de terminacions tàctils que la pell de
l'esquena, ni solament que aquestes terminacions no

estiguin uniformement repartides per tot el tegument
extern. El supòsit del gran fisiòleg no descansa da¬
munt d'un fet anatòmic comprovat.

Suposava, també, qui devem reconèixer com el ver
fundador de la Psicologia fisiològica,. que els nervis
sensorials. Ultra la qualitat, acusen llur extensió. Les
terminacions tàctils, per exemple, seuggereixen d'una
part la pressió que reben, i d'altra part l'amplada
dels corpuscles impressionats; i així s'explica que la
sensació aparegui enquadrada dintre un fons extens
d'una manera nadiua, original. Si un objecte impres¬
siona un tros de peil, cadascun dels punts impressio¬
nats dóna la imatge del fons on s'enquadra, i la su¬
ma de tots lla imatge extensiva de ia regió impressio¬
nada : aquesta imatge, elemental o composta, ho és de
la part del cos on sobrevingué un canvi d'estat.
Amb ella tenim la primera mida que necessitem per
a midar l'amplada i la llargada de l'objeete que li
fou juxtaposat. La retina és sentida extensivament
en la sensació d'obscuritat; en la visió, com una su¬
ma de punts col-iocats els uns fora dels altres, dintre
els quals la color s'enquadra; i del coneixement
d'aquesta extensió nadiua neix després ell coneixe¬
ment dels punts externs en els quals la color és pro¬
jectada per una altra mena d'experiències que Joan
Muller no precisa bé de quina naturalesa sigui, encara

que la sospita. La mateixa cosa passa amb les sen¬
sacions de sabor: elles són de sí mateixes extensives,
i amb elles s'adquireix la consciència de certa part
del COS. La flaire, en expandir-se damunt la pituïtà-
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ría, suggereix la percepció del nas; les sensacions
musculars Ies suggereixen dels muscles; les articu¬
lars ens donen la imatge extensiva de les peces que
llisquen unes damunt d'altres, o bé la dels punts
quan s'apreten en el sentit de la profunditat. Les
noves que de les vísceres arriben al cerveU, acusen
també la presència de l'entranya: eUes són fosques
per a franquejar amb dificultat els llindars de la
consciència o restar confinades als circuits de sen-

sibiiitats inferiors, com ho són les gangiionars i
medul·lars. Tota sensació, ja provingui de ies sensi¬
bilitats externes o de la sensibilitat general, es carac¬
teritza per acusar-se amb la qualitat que li escau
com a pròpia, el sentiment de son origen perifèric.
Només hi ha unes sensacions, segons Joan Muller,
que no acusin, en esclatar llur qualitat, ei sentiment
de la part del cos d'on vénen, sense que se sàpiga per
què: les acústiques. Totes les altres són sentides al
mateix element nerviós d'on vénen i així és sug¬
gerit nadiuament el sentiment de la pròpia cenestè-
sia, el coneixement distributiu de les parts de què
el cos es compon i de la seva totalitat, el coneixe¬
ment del lloc que ocupen. La consciència perceptiva
del nostre propi cos és desvetllada pel propi cos amb
les sensacions que determina. No constitueix això un
fet que pugui explicar-se per fets precedents que
siguin anteposats com una condició causal: és una

propietat nadiua de l'element nerviós, com ho és la
qualitat sensorial; i per aquesta raó ia teoria és cone¬
guda amb el nom de teoria nadivista.

No hi ha pas cap dubte que el coneixement de 'es
pal comença pel coneixement del nostre propi cos, i
això és ço que hi ha de verament genial en !a ti.'oria
de Joan Muller, qui tingué el mèrit de plantejar ei
problema de l'espai en termes fisiològics ja sospitats
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pels grecs des d'un punt de vista filosòfic quan deba
tien la qüestió de si rbome era o no era la mesura
de les coses. Però una cosa és replantejar el proble¬
ma damunt termes nous més apropiats a la veritat,
i altra cosa és resoldre'l de conformitat amb ella.
Cert que el coneixement de l'espai comença pel del
propi cos; però, en exposar còm es fa aquest conei¬
xement, Joan Muller hi falla, car ens parhi de sen¬
sacions de extensió, i això no és un fet, i sí una
imatge conceptuosa. Comprenem que l'excitació de¬
termini un canvi d'estat en el nervi i nucli central
receptor al qual succeeixi la sensació, canvi d'estat
vaiorable per una suma de fenòmens de l'orde físic
i químic; però resulta incomprensible la sensació
d'extensió que l'acompanya: no veiem pas ni còm ViS
fa, ni de quins fenòmens fisiològics esdevé, ni què
ia determina. Una cosa és concebre la massa del
corpuscle tàctil o la contigüitat d'alguns d'ells, i una
altra cosa és dir que aquesta concepció és determi¬
nada per l'extensió objectiva dels elements nerviosos.
Aquí,,a la inversa de ço que féu quan explicà la
qualitat de la sensibilitat, no munta de l'objectiu
al subjectiu, del fisiològic al psíquic: passa del sub¬
jectiu a l'objectiu, i s'explica l'extensió objecüva per
la idea que en porta ja feta.

Hertmann Lqdze fa notar que sempre que es tracta
d'explicar la formació de la representació de l'espai
es comença per pressuposar-iio, i això es ço que féu
•Toan Muller en tractar d'explicar per la imatge de
l'espai que ocupa l'element nerviós la formació de la
imatge mateixa.

L'extensió no és, doncs, explicada: és pressuposa-
da. Això és ço que li argüiren els kantians tot ac¬
ceptant la tesi que ia sensació ja neix localitzada;
però no neix localitzada per una acció fisiològica.
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sinó perquè, en aparèixer a la ment sensible o in¬
tuïtiva, l'espai ja hi és i s'hi enquadra de perfecta
conformitat amb la tesi kantiana. La tesi mulleriana
fou considerada com kantista, i àdhuc se la cregué
suggerida per ia doctrina del mestre de Konigsberg;
i això no és pas veritat, car ço que Joan MuUer es

proposà era combatre la idea a priori de l'espai mos-
trant-ne i'origen sensorial: ben clarament ho consigna
en la seva obra, tan rublerta d'ensenyances noves
en tot ço que ipertoca a les funcions sensorials.

Bl fet de la projecció de les sensacions a les parts
del cos d'ou procedeixen les excitacions, si fos nadiu
no seria expUcabie per altres fets precedents als
quals lògicament succeeix, com passa amb tots els
que encadena la ciència experimental: caldria alesho¬
res cercar la seva explicació en una virtut pressupo-

sada, com ho féu Kant. Però una cosa és .suposar

que és nadiua l)er no conèixer els fets precedents
que condicionen la seva aparició, 1 una altra cosa
és demostrar que aquests precedents no existeixen.
Això úitim no ho ha demostrat ningú. Encegats per
un prejudici secular, ho creiem cert, i això fa que
aquesta qüestió la donem per resolta sense ésser-ho,
que és la cosa pitjor que pot passar a qualsevol
qüestió.

El problema que Joan Muller planteja respecte
de tota mena de sensacions és replantejat per Lod-
ze únicament per als sentits visual i tàctil com a ori¬
ginaris de la noció d'espai. La veritat és que els ter¬
mes de planteig del primer són més comprensius de
tots els fets en què ei coneixement de l'espai és
donat que el del segon. L'espai, a la ment, comença
a fer-se pel coneixement del nostre propi cos: no hi
ha espai exterior que no sigui referència a un espai
més primitiu, que és percebut com a punts retinians
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0 tàctils, com a llocs del cos on sentim les sensa¬
cions que d'ells ens vénen; 1, sota aquest aspecte, el
mateix problema hi ha a resoldre en la vlslé 1 el con¬
tacte que en els punts articulars, en la boca, en les
masses musculars, en la bufeta que demana bulíhir-
se, etc., ja que en tots hi ha el coneixement del lloc.

El coneixement del eos no ens ve pas de la pro¬

jecció espontània de les sensacions: pressuposa la
preexistència de condicions que en determinen la
formació: quan aquestes condicions no són antepo-
sades, res sabem del lloc d'on vénen les sensacions.
Sense la csipacltat d'emplaçar les i*arts del cos 1
mantenlnt-les en una iMslcló per l'esforç muscular no
sabríem pas on són. Els nervis sen.soiials, externs o
Interns, que en aciuelles parts s'expandeixen, reaccio¬
narien tal com ho fan ara; 1, malgrat determinar
les mateixes -sensacions que ara determinen, res sa¬
bríem dels respectius llocs d'on vénen; és la cons¬
ciència dels moviments que executem ço que sugge¬
reix la Imatge del lloc. Ço que hl ha a<iuí de nadiu
1 verament preestablert és la sensació nascuda d'una
sensibilitat; però -la seva projecció és obra més com¬
plexa, nascuda, a l'ensems, de la conjunció, de la mo-
tricltat i la sensació mateixa. Així comprovem com
una veritat de fet que quan els processos de què
resulta el moviment voluntari no s'han organitzat en¬
cara, -les sensacions són inexcèntrlques. Venim al
món, i res sabem d'on són les mans 1 els peus, 1
tardem molt a saber-ho. Els primers coneixements
que adquirim d'unes parts tan principals com són el
cap 1 el tronc són escassament destriats, molt glo¬
bals 1 confosos. Comencen, com sortint de la fosca
a una penombra, a mesura que, per un mecanisme
fislològlc preestablert, es va organltaint l'equilibri.
Mentre el tronc es doblega passivament en avant.
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vinclant l'espinada com una canya, el cap cau de
la banda en què es decanta i no se sap moure les ca¬

mes i els braços: la totalitat del cos és un pes que
no es defensa de la gravetat, és un pes mort: les pe¬
ces o parts de què es compon se'n despendrien si
unes amb altres no estiguessin lligades mecànica¬
ment formant un conjunt inert. En aquestes condi¬
cions, des de dintre el cos i des de fora d'eU, se'n
determinen moltes de sensacions, i de tota mena, i
res se'n sap, malgrat sentir-les, car no se sap d'on
vénen ni quina cosa les determina, que és ço que
constitueix l'objectiu de la percepció vera. Perquè
puguin ésser referides a un lloc, cal que la part del
cos sigui mantiguda en una posició per una enerva-
ció de què es té una consciència fosca o clara se¬

gons sigui ella; i)erquè puguin ésser atribuïdes a la
causa que les determina, cal adquirir la capacitat
de posar en joc aquesta causa per reproduir-ne l'efec¬
te. Alguns exemples ens posaran de manifest còm
esdevenen els coneixements més primitius del lloc on

són emplaçades certes parts del cos: alguns altres
ens instruiran respecte de còm sabem que les sensa¬
cions no són fenòmens espontanis, i sí efectes deter¬
minats per les causes que exciten en el propi cos els
nervis sensorials. Ja siguin interns o externs.

Comencem per examinar còm brolla a la conscièn¬
cia naixent el sentiment del lloc de la posició en
què les parts del cos són emplaçades.

Quan el tronc es doblega endavant cedint a son pro¬
pi pes, disten els muscles extensors amb tanta més
violència com més sigui el ipes de la caiguda. Per
una llei fisiològica ben coneguda sabem que, dintre
certs límits, la reacció contráctil del muscle és pro¬
porcional al pes que el distenia o estirava; i d'això
esdevé que el pes que doblega el tronc endavant en-
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gendra en els mnscles extensors nna força antagonis¬ta equivalent que el redreça." Sigui la que es vulguila direcció en què es decanta el tronc, els muscles
posats èn sentit contrari que en pateixen la disten¬sió desenrotllen una contracció que es regula pel pesaiateix que l'inclinava, i per aquest joc de forcesantagonistes és mantigut en una posició d'equilibri
que venç sempre l'acció de la gravetat quan el de¬canta en un o altre sentit. La mateixa cosa passaamb la testa. Decantada passivament endavant, 1estirats els muscles extensors pel pes d'inclinació, laredrecen enrera la mida exacta en què fou inclinada:
si cau enrera, són les sinergies flectores les que la re¬
drecen endavant: si cau a l'esquerra, són les forces
antagonistes de la dreta les que la recentren; i si
cau de la banda dreta, entren en joc les de la ban¬
da esquerra de la mateixa manera. Així és com, per
aquesta composició mecànica de forces contraposades,la testa s'asseu damunt de l'atlas en posició de per¬
fecte equilibri.

Tot això es fa amb molta cura i lentitud. El cap
no s'aixeca pas de cop i volta, ni és mantingut es-
tabiement damunt la seva base natural ds sustenta-
ció sense que siguin suggerides a la consciència, per
sensacions vives, mides de pes i mides d'esforç cor¬
responents, en nombre incalculable. Són ben coneguts
els meus estudis respecte de la mecànica fisiològica
de l'equilibri dei cos humà, i de còm n'havem cons¬
ciència, perquè aquí els repeteixi: jo us hi remet.
Ara com ara sòls m'interessa fer-vos avinent que,
de tota aquesta composició mecànica de forces que
redrecen el tronc vertebral, la testa, se n'organitza
la memòria en el cerveU d'una manera molt fosca
i àdhuc impenetrable pel mètode introspectiu; però
la memòria hi és, i d'ella surt com a cosa feta el

10.—Filosofia crítica.
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coneixement d'on tenim el cap, d'on tenim el tronc.
No hi era, ia intel·ligència naixent, quan el tronc
s'aixafava i quan ia testa, desvalguda, queia ,per
on la llençava la gravetat; però ara hi és per guardar
ia memòria viva de còm fou emplaçada per expe¬
riències de moviment. I, com que per eUa sabem de
quina manera foren redreçats ei tronc i ia testa, i
còm i de quina manera havem de compensar els pe¬
sos que els descentren de la base on sén mantinguts
fermament, tenim la consciència de ia testa i el
tronc, que és com dir que els percebem com un pes
mantingut per l'esforç en un lloc on romanen es- 1
tablement i del qual no cauen, malgrat pesar com
abans.

Per boiroses que us semblin els origens d'aquests
coneixements més primitius del lloc, per deixar a i
l'ombra els mecanismes de formació a què responen,
em vanto de creure que veieu ben pel clar que,
sense la intervenció del moviment que emplaçà els
pesos, ei coneixement del lloc on són no s'hauria pas |
formulat a la intel-ligèneia. Però el lloc on fou em¬
plaçada la testa, en si mateix, no és res més, si bé j
bo mireu, que el sentiment d'una posició pura sense
cap relació amb altres Uocs, car no en coneixem d'al¬
tres. Tan simplicissim és el sentiment d'aquest pes
mantingut en una posició que ni sospitem que en
sigui dintre un buit: tot es resumeix en aquestes pa¬
raules : — Sento una cosa aqui.

Per elemental que sigui el coneixement de ia i»-
sició, ia veritat és que es pot modificar sense que ei
sentiment fonamental de l'equilibri s'esvaeixi. T'ac-
ció isolada de ia sinergia flectora pot tirar la testa '
endavant, com l'acció isolada de l'extensora la pot
tirar enrera, sense que es pertorbi, car en un i al¬
tre cas sempre la massa resta centrada damunt la se-
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va base de sustentació. La mateixa cosa succeeix en
tots els moviments que impulsen el cap en un sentit
0 en altre: el seu equilibri sempre és conservat; 1 és
conservat -perquè el pes descentrat de la base de
sustentacló és degudament compensat en sentit con¬
trari. Solament el nin quan encara no sap amidar
exactament el pes que ha de carregar en sentit con¬

trari, en llançar la testa en una direcció 11 cau, 1 amb
ella 61 cos; i és aquesta la raó que la mogui amb
tanta esma i atenció tan fixa.

Si ara ens preguntem còm és que, col-locant la
testa o una altra part del cos en una posició, es per¬
cep a un lloc que no i)ot ésser ocupat per altra cosa
que per la mateixa que hi emplacem, veurem que és
perquè 11 referim les sensacions que d'eUa brollen.

En el sí dels muscles es descobrireu dues sensibi¬
litats molt delicades i subtils: la sensibilitat de Golgl
1 la de Khüne. Per la primera s'acusa el grau d'es¬
tirament a què és sotmès el muscle quan la contrac¬
ció dels muscles antagonistes el distenen; per la se¬
gona, expandida en el sí del muscle en forma de fu¬
sos, s'acusa el grau de compressió que exq)erlmenten
quan les fibres s'escurcen i els apreten. Uns 1 altres
nervis, obeint a les excitacions mecàniques que re¬
ben, reaccionen degudament, determinant sensacions
en els nuclis centrals, vinguin aquelles d'on vinguin:
de la pròpia substància muscular, de reflexos infe¬
riors, d'enervaclons pslco-motrlus. Cada vegada que
les slnergles musculars entren en joc, els fusos de
Khüne determinen una sensació tant més Intensa
com més forta sigui la compressió que experimenten.

SI fos veritat el supòsit de Joan Muller que pel mer
fet d'acusar-se la sensació ja és sentida en la Intimi¬
tat de la massa muscular per ésser nadluament ex¬

cèntrica, ja tindríem explicat còm és que la sentim
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cada vegada que es contreu en el Iloc que ocupa; i)e-
rò com que, malauradament, no es comprova que el
fet suposat sigui cert, ens trobem ara davant del fet,
paradoxal en ai)arièneia, d'uns muscles que es con¬
treuen sense que la sensació en sigui percebuda, i da¬
vant d'uns mateixos muscles en què n'és en altre
període de la vida. Els ditets de la mà 1 del peu
del nin són mantinguts en posicions incoherents com
no les podrà imitar o reproduir quan sàpiga ener¬
var-los voluntàriament; i, malgrat rebre'n sensacions
no sap pas on són: arronça 1 estira les cames, vlncla
el tronc quan es desespera; provocant amb tots
aquests moviments, que res tenen encara de volunta¬
ris, sensacions vives, i per elles no sap pas on són
les masses mogudes: si una contractura endureix
certs muscles, n'experimenta la dolor i no la loai-
lltza pas. Per l'acció Isolada de les sensacions in-
tramusculars no ve èn coneixement del lloc que ocu¬

pen les masses concretes, com si fos veritat que aque¬
lles sensacions broUln nadluament excèntriques. Tot
ens empeny a creure que se'n fan d'excèntriques per
obra de processos centrals més complexos, en els
quals, ultra les sensacions, concorren altres elements.
Velem, en efecte, que no ens apercebem del lloc que
ocupen les parts del cos, quan mitjançant el movi¬
ment canvien de posició, sinó quan posseïm l'aptitud
de canvlar-la o mantenir :1a. No és la mateixa cosa

que en el nin es i)osi la maneta incoherentment o
s'estirin o arroncln les cames per reflexlsmes infe¬
riors, 0 que se sàpiga cloure-la o obrlr-la amb per¬
fecta coherència o enconglr-les 1 aUargar-les amb la
clara voluntat de fer-ho: els últims són moviments
percebuts; els primers no ho són pas.

Oòm percebem, doncs, els moviments, millor dit, les
coses mogudes?
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Tantes vegades com els muscles del nin són moguts,
sigui per la causa que es vulgui, en els centres
sensorials receptors són rebudes les impressions des¬
preses dels fusos de Khüne, i totes són qualitativa¬
ment idèntiques, variant, solament, el grau d'inten¬
sitat en què són desvetllades per l'acció perifèrica.
En ells emmagatzemen per ;la propietat retentiva de
l'element nerviós, de la qual esdevé la memòria, se-
dimentant-se com un estat comú de què neix el sen¬
timent d'identitat de totes. No ens fem, doncs, la il-
lusió que el cervell respon a l'última excitació isola-
dament, com si en fos el reflector central, a la faisó
del mur que, en rebre les onades del so, hi respon
amb l'eco: hi resiwn com una suma amb una certa
intensitat regulada per l'excitació. En la intimitat
de (la neurona res es perd: tot hi resta com una em¬

premta amb energia latent. Tot això, en el centre re¬
ceptor, es porta a cap amb perfecta autonomia fun¬
cional: el sentiment que desvetUa aquest estat fou
objectivament treballat en un cert lloc de l'espai
que ocupa el cervell, i no respon a cap altra condició
fisiològica que a aquesta.

Tinguem ara present que les neurones pslco-mo-
trius de l'escorça cerebral, en reaccionar, s'acompa¬
nyen d'un sentiment que des dels temps de Helm-
holtz s'anomena sensació d'enervaoió. Aquestes sen¬
sacions no hi brollen espontàniament: són determi¬
nades per incitacions que vénen d'altres punts, origi¬
nàriament de base sensorial. Ara bé: les reaccions
psieo-motrius també exciten les contraccions, tal com
ho fan els reflexes inferiors; i succeeix, llavors, que
cada vegada que l'enervació central contreu en els
centres resipeetius les sensacions corre.sponents, se
estableix una successió invariable i constant entre
l'estat d'enervació central i l'estat sensorial impo-
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sat des de la perlfèrie. On no lii liavia de bon prin¬
cipi cap conexid o articulació interneuronai entre
els centres motors i els centres sensorials que reben
el contracop de la compressió que experimenteu els
fusos musculars, l'estatueix la reitetició d'uns matei¬
xos actes Uns a arribar un moment en què, amb des¬
vetllar-se la reacció motriu i amb eUa la sensació
d'enervació que l'acompanya, ja es recorda la sensa¬
ció que des de la perlfèrie muscular s'acusarà per
la memòria que de totes eUes iwrtem feta. De la re-

membrai^ga del que succeirà, si bé bo mirem, en
diem previsió d'un fenomeii del que creiem que re¬
apareixerà. La creeuga aquesta constitueix per ella
mateixa un fet intel-lectiu: per ella entenem que un
fet nou esdevindrà tal com succeí altres vegades: bem
relacionat l'acció motriu amb la sensació començant
a pensar, car pensar, com deia Hume, és relacionar.
Mentre isoladameut, en els centres sensorials, es su¬
maven les impressions rebudes, eren sentides com
era sentida llur identitat pregona amb variants inten¬
sives; però res, amb això, s'esperava que succeís
després, res es preveia. La mateixa cosa succeïa amb
les reaccions motrius: tampoc era previst, amb les
.sensacions elementals d'enervació, que darrera d'eUes
en vinguessin d'altra mena; però, així que fou arti¬
culat un fet amb l'altre, a l'ensems broUà, amb la
reacció motriu, no ia sensació, sinó el record que
aquesta vindria.

Tot això, com se veu, és purament central. Amb in¬
fondre's en els elements nerviosos el procés objectiu
d'on neix la creença de l'estat nou que revindrà, no
descobrim pas encara la jjercepció de la cosa que el
determina. Ni motiu ni raó bi ba perquè la sensació
de sí mateixa es cregui determinada: brolla tal com
la creà Tacció perifèrica; i, així com l'ingenu veu
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gunti què la fa, així la sensació que esdevé de la
contracció muscular és sentida sense que n'ixi una
tendència misteriosa que la porti a creure que és fi¬
lla d'una causa. Aquesta tendència ens ve imposada
ríe dintre per un altre factor.

Mes enllà dels centres psico-motors lii li;i una massa
de centres la topografia dels quals ens és anatòmi-
cament de.sconeguda, que amb les sen.sacions de fam
acusen l'absència o les deficiències de les coses que
falten en l'organisme per a nodrir-se i seguir vivint;
i, com que el sentiment d'aque.sta absència creix a

mesura que es retarda l'aportament de la cosa que
manca, la .sobreexcitació sobreïx d'aquests centres
roents i envaeix els eenires corticals. Al començament
de la vida, quan encara no s'han organitzat els pro-
ces.se.s que són com la base objectiva de la intel-llgèn-
cia, les tendències centrals al moviment vénen de les
fonts trèfiques, i en les reaccions motrius que de.svet-
llen hi ha, com a infosa, la intuïció d'un quelcom que
manca ; i heu's aquí la raó que, quan amb la repe¬
tició dels mateixos actes és nascuda la creença que
la sensació serà innovada, la intuïció motriu cregui
que serà innovada per un quelcom que la determina
com un efecte. Del sentiment primordial de la cosa
(lue manca passem al sentiment de la cosa. que cau.sa
la sensació i la vinculem d'ella. Sembla llavors que
excentrem la sensació, i això té molt d'il-lusori, car
ço que reíilment excentrem, posant-ho a un lloc, és
la cosa que la fa, aquella cosa sense la qual no
hauria aparegut mai.

Jo us convido a meditar un xic sobre aquest punt
perquè la idea apuntada brolli clara al vostre intel-
lecte. Quan poseu la mà en una posició, què creieu
percebre: les sensacions que hi projecteu, o les sen-
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saeions amb la cosa emplaçada? Reflexionant-ho bé
reconeixereu que les sensacions no són allí ni en al¬
tra part, car la sensació en ella mateixa, per ésser
una modificació purament espiritual, no és enlloc.
Ço que hi ha, en el lloc, és la cosa que la determina;
i, com que percebem a l'ensems el lloc on és aquesta
cosa i la sensació que l'anuncia, ens figurem 11-lu-
sòriament que la sentim en aquest lloc, quan real¬
ment i positivament eu aquest lloc roman, indepen¬
dentment de la sensació, la cosa impenetrable i fosca
que la sensibilitat trófica acusa com a absent des del
sí de l'organisme, i la sensibilitat muscular i articu¬
lar, en aquest cas concret, ens avisa que s'és feta
liresent.

La mateixa cosa que passa amb la percepció dels
muscles passa amb tota mena de percepcions inter¬
nes o externes. Percebre una sensació interna no és
excentrar-la a la part del cos que la determina: és
excentrar aquesta cosa al lloc on és; percebre un
objecte pel timbre especial amb què sona a l'orella
Ijer les colors amb què el revestim projectant-les-hi,
no és conèixer-lo pel, so o per la color, com se ve
dient: és saber que eu aquest objecte hi ha quelcom
efectiu que a l'orella determina el so i a la retina
la color. Creure el contrari és caure en un engany.
Amplament hem debatut eu aquest curset aquesta
qüestió magna, esforçant-nos a demostrar que el co¬
neixement de la cosa es pressuposa al de l'aparièn-
cia sensorial que ens delata llur presència. Arribats
ara a les arrels d'on ix el coneixement perceptiu, mi¬
reu còm comença per la primera de les qüestions: còm
sabem que les coses són en un Hoc; còm sabem que
des d'aquest Uoc determinen les sensacions.

El nadivisme no mira les coses des d'aquest punt
de vista. .Com que suposa que tot comença per l'exci-
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tació del nervi sensorial, en examinar còm i de quina
manera conquerim ei coneixement distributiu de ies
parts de què es compon ei cos, ens assegura que ia
sensació que broiia dei muscle, de l'articulació, dels
corpuscles tàctils expandits pel tegument extern, ja
és sentida damunt les parts d'on ix, 1 és per això que
són percebudes. Aque.sta teoria no és res més, com
se veu, que la mateixa teoria empírica del coneixe¬
ment aplicada a la percepció de les parts comi)onents
del nostre cos, de què ningú s'bavia cuida t fins a
.loan Muller. D'ella cal dir la mateixa cosa que hem
dit de la teoria empírica. Admetre el supòsit que les
.sensacions internes neixin per eUes mateixes excèn¬
triques és pendre un misteri com a punt de partida
de la investigació científica, car misteri és tot allò
que se'ns presenta com a espontani, com a incondi-
cionat; admetre, per altra part, que pel fet de sen¬
tir la sensació en el sí del muscle ja sabem que allí
hi ha la cosa que la determina, és massa suposar i
excessivament arbitrari. Aquí, com en la teoria em¬
pírica del coneixement, els termes del problema s'in-
vei'teixen; de l'efecte induïm l'existència de la causa

sense cap mena de raó. Tots estem ben convençuts
que en les parts de què es compon el cos hi ha coses
efectives, ben reals; i això que prelaiivament sabem
i no sabem còm, el nadivisme es fa la il-Iusió que ho
sabem mitjançant la projecció de les sensacions in¬
ternes. La mateixa cosa creia la doctrina empírica
de les sensacions externes. Kant, segons havem vist,
fou qui demostrà que ací hi ha un baiit que no s'ha de
passar per alt.

El procés perceptiu de les coses de què es compon
el cos no comença per l'acció perifèrica. L'acció pe¬
rifèrica, sigui exercida des de dintre o des de fora,
crea en els centres receptors estats amb una auto-
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nomia funcional perfecta i absoluta; però per ells
Isoladament res percep, conforme s'ha explicat. Cal
conquerir i'aptitud motriu de reproduir-ios perquè
els processos de la percepció comencin a telxir-se.
La vida intel-lectiva no comença amb le.s sensacions:
debuta amb ei moviment. Les impulsions que ens
mouen a reproduir les sensacions que ens avisen de
la presència de les coses .són, des del començament
de la vida, desvetllades per una força que en.s em¬
peny vers el real, cegament al principi, intel-loctiva-
ment després, com anhelosa de trobar ço que les de¬
termina. Ei clam ens ve de dintre: es tracta realment
d'un imperatiu, com deia Kant, però d'una naturalesa
ben diferent de eòm ell creia. En quant per la inter¬
venció del movimént ens apercebem que una certa
sensació reapareix, la suggestió que hi ha una cosa
que la fa albejar a la ment com un primer impuls,
i ell ens obliga a empendre l'aprenentatge que ens ca¬
pacita per a reproduir-la. Les fonts d'on neix ço que
s'anomena el principi causal són aquí: d'elles neixen
les tendències a lligar les sensacions pures de lles res-
l)ectives causes que les determinen, començant a es-
tatuir-se els processos de la percepció. Deslligades
les funcions dels centres sensorials de les funcions
motrius, en ells resten les sensacions com a somnis
sense transcendència ob.1ectlva; però, així que és
conquerida li'aptitud motriu de reproduir-les mitjan¬
çant el coneixement de ço que les causa, són aquesta
somnis les apariències amb què ens representem allò
que la intuïció motriu emplaça a un Uoc.

Que no es digui, doncs, com es ve dient des de
temps immemorial, que la percepció comença per una
acció perifèricíi que crea la imatge de les coses per¬
cebudes. L'acció perifèrica, i amb eila ia sensació
que n'esdevé, és un element indispensable de la per-
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impressions rebudes com la memòria de totes elles:
si aquests somnis es fan després representatius de
coses romases a uu lloc, és la intervenció de la sen¬
sibilitat trófica la que suggereix el sentiment del
quelcom que bi lia en aquestes coses, i la interven¬
ció de la sensibilitat motriu la que suggereix el co¬
neixement d'on roman. Ue manera que el mecanisme
formatiu de la iiercepció no és tm senzill com es ve
suix>sant, vist que resulta del concurs de tres fun¬
cions tan perfectament diferenciades com són les es¬
mentades. Per llur concurs en la formació del pro¬
cés, la i)ercepció resulta de naturalesa pregonament
realistr, de conformitat amb ço que d'ella ba vingut
creient sempre el llinatge bumà. Percebre uim part
del cos, o percebre un ob.ieete en l'espai, és iwsseir
la consciència olara i distinta: primer, que en aquesta
part del cos, o en a(iuell objecte, bi ba una cosa sub-
sistent; segon, que aquesta cosa impressiona el ner¬
vi sensorial determinant una nota purament subjec¬
tiva, ijer dependre de la reacció específica de la sen¬
sibilitat afectada; tercer, que aquesta nota corres-
]X)n a aquella cosa i no a una altra. Els elements
components del coneixement perceptiu, tal com se'ns
presenten davant de l'observació, són aquests. En
suposar que el coneixement de la cosa real i del
lloc que ocupa no ens ve imposat per obra d'un pro¬
cés central prèviament treballat, i que tota aquesta
meravella de coneixements és improvisada a l'intel-
lecte per obra de l'acció perifèrica, és embolcallar
la percepció en l'ombra del misteri, donant a la con¬
cepció kantiana un fonament ferm, més ferm que
la roca viva.

Les consideracions exposades respecte de la natu¬
ralesa de la percepció són d'un orde general, car les
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comprèn totes: d'elles necessitem per a avançar en
el coneixement de la formació genètica del sentit del
tacte, desmuntant-lo peça per peça i tornant-lo a

muntar per fer-nos càrrec del mecanisme formatiu
de les percepcions que ara se'ns presenten com ona¬
des de forces ocultes. Nosaltres havem vist com es

l)ercep la testa emplaçada a un lloc quan un joc me¬
cànic de forces vives la mantenen com a sospesada
damunt Uur base de sustentació. Per a compendre ia
formació genètica d'aquest lloc, cap necessitat tenim
de ia forma kantiana de l'espai. Es més: en compen-
dre el lloc no comprenem encara l'espai, ni veiem per
on pot eixir d'aquestes percepcions elementals. Da¬
vant la intro.specció, sembla irrebatible la proposició
que la comprensió del lloc pressuposa la representació
de l'espai; però, analitzant des d'un punt de vista ob¬
jectiu còm són suggerides a la ment les imatges dels
llocs que ocupen les parts del cos, veiem clarament
que per res necessitem d'ell per a compendre'ls.

Eixeu-vos, penetrant-vos bé que a la intel-ligència
tot s'bi fa, en el fet notori que, mentre la testa no
fou redreçada, caient com un pes mort per on es de¬
cantava, ni se sabia que bi havia una cosa en ço

que anomenem cap, ni se sabia on era. En aquest
tenebrós estat nadiu ni les sensacions musculars
eren sentides en el sí dels muscles, ni les articu¬
lars en el sí de les articulacions: després, mitjan¬
çant l'esforç que la muntà damunt de l'atlas, fou
percebut, sota la forma de pes, un lloc ple. T^es ma¬
teixes sensacions que abans no ens deien res ara ens
diuen que aUí bi ha una cosa. Aquest coneixement
primitiu és molt diferent del que en tenim ara. Ara,
quan exercim una pressió damunt del front, o de
l'occípit, en punyir-lo o puntejar-lo amb un cos calent,
sabem on rebem la pressió, la punylda o la impressió
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de calor; però quan de la testa no en coneixíem sinó
el lloc primitiu on fou emplaçada, totes aquestes im¬
pressions eren sentides en eU i no en els Uocs en què
més tard serà com desclòs, diferenciant-se les unes

parts de les altres. Oòm s'arriba, doncs, a diferen¬
ciar en la testa parts que no ocupen el Hoc que ocu¬
pen altres? Oòm es descobreixen en el tegument ex¬
tern els Uocs tàctils?

Heu's aquí el tema de la propvinent lliçó.



 



LLIÇÓ VII

Sumari: El coneixement d'una posició prové d'una gènesi forma¬
tiva.—Elements d'on ix el coneixement d'una posició.—Orígens
llunyans del coneixement de la part on és provocada la pressió
pel moviment.—Còm es percep a un lloc la cosa que determina
la pressió.—Experiències de què esdevé el coneixement que
aquesta cosa forma part del cos o en resta fora.—Procés de
què esdevé la localització tàctil.—Quina cosa es percep en el
lloc tàctil.—Descriminació dels llocs tàctils a la testa.—Síntesi
dels elements d'on ix el coneixement de la posició.—Gènesi
formativa del tacte a la boca.—El coneixement del lloc on és
rebuda una impressió és indissociable del coneixement de la
part del cos on és rebuda.—El coneixement del lloc tàctil tam¬
bé és indissociable de la part on estan implantats els corpus¬
cles sensibles a la pressió.—La concepció formal del lloc tàctil
i la concepció del lloc on hi ha emplaçada una cosa real que es
juxtaposa a una altra com la primera mida.—Còm el tacte està¬
tic no fa més que desvetllar la memòria del que fou organitzat
centralment per la tactació dinàmica.—Experiment que aixi ho
demostra.—Tema de l'última lliçó d'aquest curset.



 



pL procés d'oii es desprèn el coneixement de les
parts de què es comixju la testa és de la mateixa

naturalesa que el que Imposa el coneixement del lloc
primitiu. Per la mateixa raó <iue l'enervació con-
.iunta de l'aparell muscular que l'equilibra damunt la
.seva base de sustentació suggereix el coneixement
del lloc on és, així l'enervació dels flectors que la
tiren endavant, la dels extensors que la tireu en¬

rera, les coordinacions que la giren a la dreta o a
l'esquerra o la fan anar amunt suggereix el conei¬
xement de ies distintes posicions (lue irren, per i)er-
cebre's ei joc de muscles enerváis, la manera còm són
apretades les superfícies articulars o la forma en què
llisquen, i els llocs tàctils on seria rebuda la pressió
si la testa topés amb l'obstacle. Ara, que ja ho sa¬
bem, tot broUa a l'ensems a la ment quan tractem
de moure la testa en un sentit o altre. Per repro¬
duir una pressió en el front disposem del coneixe¬
ment dels muscles que havem d'enervar, lla mida en
què la testa s'ha d'atansar a la cosa que ha d'im¬
pressionar la regió, la forma en què han de Uiscar
les superfícies articulars; però això que ara sabem
no ho hem sabut sempre. Hi hagué un temps en què
res sabíem dè quins eren els muscles flectors ni els
extensors, ni de si n'hi havia; ni sabíem còm podien
coofdinar-se les accions musculars iier girar la testa
a la dreta o l'esquerra o per alçar-la; ni sabíem còm

11.—Filosofia crítica.
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havien de lliscar les superfícies articulars, ni on
era ei front o l'occipit, les regions laterais o les pla¬
nes parietais. Totes aquestes i)arts del cos ens foren,
al comengament de la vida, tan desconegudes com
els mateixos objectes externs (car objectes també són),
i, de la manera còm funcionarien en sotmetre'ls al
domini voluntari res se'n sospitava. D'aquell temps
en vingué un altre en què tot això s'aprengué molt
dificultosament, amb molta cura i lentitud. Da me¬
mòria deis resultats d'aquest aprenentatge és fe¬
faent a l'intel-iecte; però com ningú pot reproduir
introspectivament la suma d'exi^eriències que hagué
de fer per apendre d'escriure o x>arlar, evocant-ne el
record viu, així tampoc és iwssible retrotreure's a
aquest estat llunyà resseguint la sèrie d'experiències
d'on nasqueren els coneixements que necessitem per
a moure el cap o qualsevol altra de les parts del cos
que ara estan sotmeses al nostre domini. Com que,
malgrat tot, és absolutament cert el fet que ço que
no se sabia s'aprengué, cal observar còm s'aprèn.
L'empresa és més entretinguda que difícil. EUa és fe¬
cunda en resultats, car en estudiar còm i de quina
manera aprenem a tocar les coses se'ns posen de
relleu els orígens dels coneixements que el sentit del
tacte, un cop organitzat, acusa de sobte a l'intel-
iecte com una meravella.

La testa rebia passivament pressions des de fora
sense heure'n esment; però, quan es tractà de re-
produir-les de dintre a fora per l'acció del moviment,
tot canvià d'aspecte. Imaginem, ,per suposança, que
el lleu moviment que la decanta endavant provoca
una pressió al front. Totes les temptatives que s'em¬
prenguin i)er reprodulr-la no porten altra finalitat que
la de col-locar-la en una posició que coincideixi amb
la posició de la cosa que fa la pressió: si aquesta con-
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clició fonamental no es compleix no s'aconseguirà mai
la reproducció. De primer el subjecte ignora que la
pressió és una conseqüència del moviment que en
llectirda topa amb robsticlc; la reiieticló d'uns ma¬
teixos actes fa que s'ostableixi umi relació entre l'an¬
tecedent i el con.seqüent. Aquesta articulació inter-
nenronal les lligarà tan estretament amb el temps,
que, en brollar la sensació d'enervaoió, desvetllada
serà la rememl)rança de la pressió que esdevindrà con¬
secutivament. En el record del que .succeirà lluu la
pi'evisió de l'efecte sensorial que determinarà ia cau¬

sa, car CO que desvetlla el de.sig de reproduir-lo és
l'anhai de trobar-la, .segons (preda explicat a la lliçó
anterior.

La irercepció del rsinvl de ])osicló de la testa (pian
es decanta endavant per reproduir una pressió, lio
és del pes de la testa que fou descentrada de la
base de sustentació en decantar-la i l'hauria feta
caure si l'enervació antagonista no n'hagués carre¬
gat un altre d'iguai en sentit contrari. Reequilibrar
la testa quan un impuls motriu, en llançar-la en un
sentit o aitre, la desequilibra, és obra molt com¬
plexa i resultat d'un treball fet amb molta d'esma:
com a resultat d'ell es formula a l'intel-lecte naixent
el coneixement del pes que fou descentrat de la base
de sustentació i el del pes reequllibrant que fou car¬
regat en sentit contrari. D'això se'n diu coneixement
(l'una nova posició. Amb ell el subjecte entén que el
cap no està com estava : que per a decantar-lo enda¬
vant fou menester desenrotllar un esforç equivalent
al pes descentrat i compensar-lo per un pes igual mit¬
jançant un altre esforç equivalent que el mantingués
ferm damunt de l'atias.

Però, si d'aquests antecedents el subjecte entén que
la testa ha canviat de posició, també arriba a en-



— 164 —

tendre, a força de repetir-se uns mateixos actes, que,
a conseqüència d'aquest canvi de posició lia esdevin¬
gut una pressió projectada vers la part que fou des¬
centrada. Aquesta projecció no és encara una vera
localització tàctil, com ho serà més tard.^ Eil conei¬
xement de la coberta frontal no és encara a la ment,
però per ací comença; i, si us penetreu bé de ço <iue
ha passat al subjecte en aquests primers as.saigs, coni-
laiudreu que és més natural que ia pressió sigui sen¬
tida enllà d'ou és llançat el cap que a l'occípit o a
les regions parietals. En la gènesi formativa de tot
coneixement tot es fosc: la claredat ve després, quan
ja s'és format. No ens admirem, doncs, que, amb el
canvi de posició de la testa quan topa amb l'obstacle,
albegi la pressió tàctil com a projectada vers on la
la testa és decantada vagament.

Noves experiències porten a un més gran perfeccio¬
nament en l'art de renovar la pressió, a un coneixe¬
ment més clar de còm es reprodueix i de ço que la fa.
Ea intensitat de la pressió creix a mesura que l'es¬
forç augmenta damunt ço que detura son lliure ex-
pandiment; s'atenua quan l'esforç amolla; cessa del
tot quan l'esforç acaba; i, de tot això, repetit man¬
tes vegades, se'n conclou que és condició neces-sària
perquè la pressió reaparegui. El coneixemejit de la
condició que s'ha d'anteposar perquè la sensació de
pressió reaparegui és ço que capacita el subjecte nai¬
xent per a fer-se'n àrbitre. Ço que diem de la pre.s-
sió, amb més raó ho diríem de la causa que la fa,
car la veritat és que ço que el subjecte i)erc6p a un
lloc no és precisament la sensació que en rep, sinó
la cosa que la fa. Aquesta cosa és percebuda com a
present cada cop que la testa és col-locada en certa
lK>sició (com és percebut el muscle cada vegada (jue
es contreu, innovant amb el canvi de ix)sicjó el Uoc
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on és), i res no es sap <1e si forma o no forma part
(i'aqnella : los <lades de què ha d'eixir aquest nou co¬
neixement no han estat donades encara per l'expe¬
riència ; i quan l'experiència manca, res es prefor-
mula a la ment.

Quina mena d'experiències van preformulant a la
ment la coneixença que entre ies coses que fan pres¬
sió n'hi ha unes que són pròpies del cos, o en formen
part, i altres que en resten fora?

Iva pressió exercida damunt la part de ia testa de¬
cantada que topa amb i'obstacle s'intensifica a me¬
sura que més s'apreta, que és com dir a mesura que
l'esforç augmenta. Però l'experiència ensenya que
el suh,iecte pot fer-se àrbitre de la regulació de l'es-
fore reforçant-lo o suavitzant-lo segons més convin-
gui. La intensitat de les sensacions intramusculars
depèn de l'energia de les contraccions del muscle, i
aquestíi energia està sotmesa a l'energia de les sen¬
sacions d'enervació. Com que entre aquesta i aquella
s'estableix una rellació central d'antecedent a conse¬

qüent iier la repetició d'uns mateixos actes, amb ella
es formula a la ment la previsió de la sensació muscu¬
lar, i és això ço que suggereix al subjecte ei coneixe¬
ment de quan l'esforç creixerà i quan s'afluixarà, con¬
querint la capacitat de reguiar-io. Conegudes aques¬
tes condicions, ja es veuen les experiències que ca¬
paciten el subjecte en i'art d'apretar més o menys
l'obstacle amb què topa la testa en decantar-se en¬
davant.

Però ei subjecte no sols es cai>acita per a regular
l'esforç, sinó que aprèn d'amidar Il'extensió del mo¬
viment donat a ia part que impulsa, mesurant la
duració de la mateixa sensació. En decantar ia testa
endavant amb la finalitat de reproduir la pressió
mitjançant la presència de Ha cosa que la determina.
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el subjecte que bo aiu'èn unes vegades es troba que,
deeantant-la poc, la pressió reapareix, i altres vega¬
des es troba que no és així; i com que es deleix ptu-
trobar-la, empès pel principi causal (afany que el
mou a cercar ço que determina lles sensacions), reno¬
va les temptatives fins que la pressió reïx( i aixi ós
com es formulen a la ment naixent mides de desplaça¬
ment, mides d'una major o d'una menor extensió del
moviment, procedint-se en tots aquests assaigs com si
es raonés de la següent manera: La cosa que fa la
pressió tarda tant a fer-la? Dones vinc obligat, de
I)rimer, a coll-locar la testa en una posició que corres¬
pongui a la d'ella, i vinc, segonament, obligat a atan¬
sar-la a ella tant més temps com més tardi a rearw-
rèixer la pressió. Ço que subjectivament comprenem
com una mida de temps és la mateixa cosa que ob¬
jectivament comprenem com una distància.

L'aprenentatge que preformula a la ment naixent
aquestes mides és molt treballés i molt llarg; tan
treballés i tan llarg, si no més, que l'apendre d'es¬
criure, de parilar, de tocar el piano, o de servir-se
degudament de les eines de treball quan s'api'èn un
ofici. Costa molt, moltisslm, apendre a decantar la
testa endavant iier renovar-hi una pressió ja conegu¬
da ; costa molt, moltisslm més del que ens figurem,
apendre a moure's degudament dintre el clos ple de
obstadles on vivim.

A mesura que el subjecte naixent aprèn a decantar
la testa endavant per reproduir-hi una pressió que

recorda, i aprèn a mesurar el temps que passa perquè
ho sigui més clarament, es formula el coneixement
que la pressió no brolla sinó s'antepòsa, com a con¬
dició lògica o necessària del fet, la posició de lla testa
que es decanta i l'extensió del decantament: sense
ella el pla de la cosa que es decanta i el de la cosa
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(jue fa pi·essió no coincidirien mai, i la pressió no
esdevindria. Però, si la ment naixent espera confia¬
dament que tornarà, és perquè l'experiència li lia
ensenyat que la posició de la cosa que fa pressió, o si¬
gui el lloc que ocupa en l'espai, correspon amb la po¬
sició en què col-loca (la testa, i li ha ensenyat també
que, quan els plans d'ambdues coincideixen, la sensa¬
ció reapareix com donant senyal de la coincidència o

juxtaposició. El lloc on és la cosa que impressiona és
deduït de la pyosició en què es mantingué 'la testa,
de la mateixa manera que el geòmetra flxa en l'espai
un punt desconegut per un altre de conegut. Aquí el
problema que hi havia a resoldre era el del primer
lloc, ea de la primera posició. Així que per les vies
de l'experiència fou conquerit el coneixement del lloc
on era la testa, del lloc més diferenciat on era la part
d'eUa que es flectia, ja es disposa de l'element primor¬
dial que es necessita per a descobrir la posició desco¬
neguda en què estava Ja cosa que feia la pressió. Ens
cal fer coincidir o juxtaposar la posició coneguda
amb la desconeguda, i això és ço que aprenem men¬
tre aprenem de regular l'esforç per la intensitat de
la sensació muscular i aprenem d'amidar l'extensió
del' moviment l)er la seva durada; però no sabríem
còm i quan la coincidència s'estableix si la sensació
no ens avisés dient-nos: — Ara s'estableix el con¬
tacte entre la cosa de posició coneguda i aquella altra
de posició desconeguda: ara és quan sé on és, o, ço
que és igual, quina és la seva posició.

Aquesta operació és ço que anomenem tocar. Per al
tocament és indispensable establir entre ia. part i la
cosa, un contacte. Però, quan la deduïm del conei¬
xement de la posició de la part del cos amb què l'es¬
tablim, albeja a la ment el coneixement d'una cosa
que és constantment present, car en som àrbitres i
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senyors i el coneixement d'una altra cosa que pot
ésser feta present en adjuntar-la a la primera i resta
absent quan no l'bi adjuntem. I així és com co-

menga a diferenciar-se a la ment el coneixement
fonamental de ço que és propi del cos, o li per¬
tany per formar-ne part, i el coneixement 'de les co-

ss que en resten fora, malgrat la capacitat d'adjun-
tar-les-hi fent-les presents. A mesura que es conque¬
reix la capacitat d'adjuntar-les all cos mitjançant ia
mesura del desplaçament que cal fer per a acon.se-

guir-ho, ben prefixada per l'experiència, més clara
llambrega a la ment la percepció de llur exterioritat;
car no sols sap que la cosa resta fora de'l cos, sinó que

•sap a quina distància se'n troba. En un període d'ins¬
trucció motriu més anterior i deficient, de tot això
no se'n sabia pas res; mancada la ment de les expe¬
riències que li ensenyaren a regular les sensacions
musculars i amidar llur durada, i amb ella l'extensió
del moviment donat a la part, la cosa era percebuda
en el lloc on exercia la pressió, sense que se sospités
si era fora o si era dintre. Aquesta nova qüestió es

planteja en virtut de noves dades, i es resol per ella
mateixa a mesura que l'experiència ensenya que hi
ha coses que no formen pas part del cos.

Es també l'experiència la que ensenya que hi ha co¬
ses que en juxtaposar-se determinen pressions i for¬
men part del cos. Juxtaposant un llavi a l'altre en
cloure la boca, els dits al palmell de la mà en aple-
gar-los-hi, la sensació de pressió ens anuncia que la
coincidència s'ha establert, i es iiercep que ço que fa
la pressió són coses que formen part del propi cos,
diferentment del cas anterior, en què ens avisava que
era estranya. És naturalíssim que així succeeixi. En
el cas anterior era deduïda l'exterioritat de la cosa

que feia la pressió així que s'establia la coincidència
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entre Ln posició óe la part del eos que estíiva present
sempre i una altra eosa (pie n'estava absent i es feia
present en determinar la sensació de pressió; però
ara les dades d'on ix el judici de la corporalitat de
les coses que fan pressió són diferents d'abans. El
llavi de dalt en desplagar-se cap a baix, i e!l llavi
inferior en anar amunt, són dues coses sempre pre¬
sents, puix que coneixem la posició en què estan col-
locades, el lloc on són, tant si es troben com no en
desidaçar-se: si arriben a coincidir en el cert pLa
en què es troben, es formula a Ja ment la conclusió
lògica que les toses que determinen la sensació estan
sempre presents i re.sten sota el domini de la voluntat
que les mou.

Ija mateixa cosa iiassa amb els dits que s'apleguen
1 ei i>almell de la mà. El coneixement d'aquells i
aquest ens ve de la posició dels mustïles flectors que
porten els dits vers el palmell i dels flectors del
palmell que l'arroncen vers els dits, car això és (o
que vol,dir cloure la mà; quan s'estableix la coinci¬
dència entre unes i altres parts, ja portem sabut
que unes i altres parts resteu sota el domini de la
voluntat que les mou; i, com que la sensació que es¬
devé del contacte no és sinó l'efecte de la <osa que la
causa, d'ella es diu que és determinada per una cosa
(pie és sempre present, és a dir, que forma part del
COS. No succeïa pas el mateix respecte de la <osa
absent o exterior la situació de la qual fou deduïda
d'una altra posició que era sempre present: ella no
era percebuda com a l'ensems bo és la posició o lloc
que ocupen el llavi superior i l'inferior, els dits i el
IWlmell de la mà; i com que no se'n percep la pre¬
sència constant, i l'experiència ensenya què cal fer
per a fer-la eventualment present, d'ella es creu que
és absent.
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Ja es comprèn que go que més especialment liavcm
dit de la i>art anterior de la testa, prenent-lio com a

exemple, cal aplicar-lío a la part posterior, a la pla¬
na parietal 1 les regions laterals, i a tota part del
eos on es puguin provocar pressions, ja siguí per
l'obstacle extern, ja per altres {parts d'aquell. Per¬
què això sigui possible, una condició s'ba d'anteposar;
l'emplaçament de ila part. SI aquesta condició man¬

ca, les pressions poden exereir-se de la mateixa ma¬

nera sense que acusin la coincidència d'una cosa amb
l'altra, sense que acusin ço que anomenem contacte;
però, coneguda la posició en què la part del cos és
col·locada, la sensació de pressió reneix; llavors és
^uan la sensació avisa que el contacte s'ha establert
entre dues coses que creiem que són Internes si l'una
1 l'altra són mantingudes en jioslcló pel propi movi¬
ment, i creiem que una d'elles és exterior sl llur posi¬
ció és deduïda d'una altra de pròpia que s'anteiwsà.

Recaptem l'atenció damunt d'un fet que resta com
a esfumat en ço que acabem d'exposar en la primera
I>art d'aquesta Uiçó. En tirar lla testa endavant amb

l'Intent de reproduir una pressió ja experimentada al¬
tres vegades, diguérem que en els primers exercicis la
sensació, o la cosa que la fa, més que localitzada en
el front és projectada a la part moguda, car obscura-
ment hi és ijercebuda; i)erò no hl ha ]?as cap duble
que d'aquest estat Inicial passem a l'estat ja definit
1 clar en què la pressió, 1 amb ella la cosa que la
fa, és percebuda en el front 1 fins en certs llocs del
front més apropats o allunyats de la ratlla mitjan¬
cera. Oòm clareja a la ment la perceiicló del Uoc tàc¬
til? Còm de la percepció del Uoc que ocupa la part
del cos que el moviment desplaça es passa a la
percepció del Uoc fixe on és rebuda la pressió? Hl ha
ací, com en la gènesi de tot coneixement, un tràn-



sit (le I'ombi'ii a la claror passant tier una penombra,
IKir una d'aiiuelles tranges intermèdies d'on surt la
llum de Ja comi)rensl(5 de què ens parla W. James
(iuan tracta de descriure iutrosiiectlvament el tre¬
ball mental. Xosaltres també tractem ara de descriu¬
re el tràn.slt, com bo bavem fet respecte del senti¬
ment de les iJoslelons; però no com bo fa W. James
ijue ressegueix go que troba preestablert a la ment
übservant-bo pel corrent del seu de.·-enrotllament, sluíj
observant còm arriba a una nova conclusió a mesura

ipie descobreix objectivament una dada de la <iual
poc abans no bagué esment. I això és ço que seixira
la nostra manera de iirotedlr del iirocedlment del
psicòleg americà, car ço que ell observa com una suc¬
cessió de fets ja preestablerts nosaltres bo mirem
com una successió de fets que es van generant i con¬
solidant iter rexi)erlèncla a mesura que noves dades
objectives suggereixen nous coneixements.

Remarcàrem abans que sl no es tingués en compte
la intensitat amb què són donades les .sensacions in-
tramusculars, mai no s'apendrla a regular l'esforg;
que sl no es tingués en compte la durada d'aquestes
mateixes sensacions mai no s'amldarla l'extensió del
desplaçament: remaniuem ara (¡ue, si no fos locallt-
:iada degudament la ].)ressló tàctil, no ens capicltaríem
mal per a leprodulr-la amb la iterfeccló que bo fem.
Però nosaltres localitzem la pressió quan descobrim
d'on ve, 1 descobrim d'on ve quan una dada objectiva
ens ix>sa de manifest on ós ço que és sensible a la
pressió: tot això constitueix un piwés compost de
diverses iieces, 1 cal determinar quines, són i còm
s'articulen les unes amb les altres, ¡¡er arribar a com¬

pendre el mecanisme de què resulta el sentit del tacte.
Sl a la pell que cobreix el front no bl bagués una

sensibilitat que reacciona a la pressió, no s'apendrla
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mai a decantar-la endavant, car aquest aprenentatge
s'empi'Pii amb la finalitat de renovar-la. Tot.? els mo¬

viment.? que es fan intencionals o intel-lectius .són
emriesos pel ])rincipi causal, ànima vera i fecunda de
fofa la vida intel-lectiva, segons he dit mantes ve-
gade.s i no em cansaré mai de repetir. És'per això,
i i)ci- res més, que el moviment cec que s'emporta la
lesta to qualsevol altra part del cos) i provoca una
ceria pressió inesperada deixa d'ésser cec 1 es fa
colier<>nt., organitzant-se, a mesura que llambrega a
l'ànima la intenció de trobar la causa que la deter¬
mina : exercitant-se en cercar-la és còm s'adquireix
l'aptitud de reproduir-la per sempre més. En part
.ia havem vist còm s'hi exercita, i còm es capacita per
a reproduir-la amidant l'esforg, amidant l'extensió
on qnè la testa ha d'ésser decantada; però a mesura

<ine a()iiesta .suma enormíssima d'experiències es van

re])etint i emmagatzemant, .servant-ne la memòria
viva. albe.ia a la ment, de primer, el coneixement
(|ne ia pressió és tant més forta com més ho .sigui l'es-
foi'c que empeny la part del cos endins de la cosa

<iue la fa; que és més lleu quan l'esforç s'afebleix;
(|ne s'esborra quan es separa de la cos;t ((ue la fa:
i de tot. això ix a la ment el coneixement que hi ha
un pla de coincidència en què la pressió comença,
un pla de penetració en què la pressió s'intensifica i
un Ida de separació en que la pressió s'e.sborra, i
tots aquests plans no són sinó mides de desplaçament.
Vistos enfora o vers la cosa que fa pressió, .suggerei¬
xen el coneixement d'on comença la cosa, així com el
grau de fienetració de què és .susceptible; .però, vistos
en dintre o vers la part del cos, ens posen de mani¬
fest, per mesures exactes de desplaçament, a quina
part d'aquesta part del cos que desplacem s'inicia,
s'intensifica o s'esborra la pressió. I com que per a
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nosaltres la pressió és l'efecte que aquesta cosa de¬
termina, es formula a la ment el judici que en aques¬
ta part del cos hi ha també una cosa que reacciona a
la pressió, (jo que en pulcres termes de ciència anome¬
nem sensibilitat tàctil. Nosaltres no sabíem on era

aquesta sensibilitat, malgrat rebre'n a tota hora ona¬
des d'Impressions; era una propietat del cos que des¬
coneixíem, com des(K)uelxíem on eren les conjuntures,
on eren les parts del cos, fins a tant que en perce-
bérem l'emplaçament; però, quan per mides exactes
de moviment vinguérem en coneixement d'on comen¬
ça la pressió, es formulà a la ment el coneixement que
allà on comença hl ha una cosa, una (X)sa efectiva 1
real que té la propietat de reaccionar a la pressió. 1
així és còm ens formem la Imatge del lloc on és.

La imatge del lloc tàctil és de la mateixa naturalesa
que la Imatge de tots els llocs on emplacem les co.ses.
Segons s'ha explicat a la lliçó anterior, el fet de la
veritat és que, quan excentrem, no excentrem la
sensació, sinó la cosa que la determina; 1 per això
es i)ercep en ella (wm si fos te sensació la (jue és a
un lloc 1 no ço que te fa. Però ja férem notar que això
últim és il-lusorl, car te sensació no n'ocupa cap de
lloc: ço que efectivament l'ocupa és allò real que hi
roman. De te mateixa manera, doncs, que no conei¬
xem te residència del muscle per la sensació que ens
ve, sinó que coneixem que ens ve d'eU perquè sa¬
bem on és ço que te determina, com no coneixem l'es¬
tel polar per la llum que ens envia, sinó que ja sa¬
bem que la llum ve d'feU perquè sabem d'on és des-
pressa; així no coneixem el lloc tàctil perquè hi
localitzem la sensació, sinó que l'hi sentim perquè sa¬
bem que en ell hl ha te (»sa que reacxiiona en exer-
clr-hi una pressió.
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El coneixement del lloc tàctil no és, doncs, nadiu,
siné obra inductiva d'una exi)eriència molt llarga. Tot
el tegument extern és cnsementat de corpuscles tàc¬
tils, probablement reiuirtits d'umi manera uniforme.
Tots reiiccioncn sempre a la pressió, car la propietat
reaccionat esi)ecífiea que tenen, si que n'és de na¬
diua ; però en aquest punt, com en tots, la ment no
lierceí) llurs efectes sensorials mentre no sigui fixat el
lloc on resideix la cosa real que els determina. Aquest
lloc comenca per ésser descobert d'una manera molt
grollera. En flectir la testa endavant, la pressió de¬
terminada en el front es percep en un lloc, en un
sol lloc global susceptible de de.scloure's en altres de
més reduïts a mesura que l'organització de noves
coordinacions muscuiars ensinistren el subjecte en
l'art de provocar-les diferenciadament més prop o
més lluny de la ratlla mitjana. La mateixa cosa cal
dir de l'acció conjunta dels muscles extensors que
tomben la testa enrera, o de llur acció diferenciada
en decantar-la en un sentit o altre de l'occípit; de les
coordinacions que la giren en sentit lateral, de les
que l'aixequen provocant pressions en la plana parie¬
tal superior. Oadascumr de les noves i)osicion.s en què
s'aprèn de col-locar la testa és possible a condició
d'haver-se treballat a la ment, mitjançant un exer¬
cici repetit i persistent, la imatge motriu de la
coordinació, la més obscura de totes les imatges; la
imatge dels punts articulars on els còndils de l'occí¬
pit han d'asseure's o lliscar; la imatge del lloc tàctil
on s'ha de rebre ila pressió. El conexiement que re¬
sulta de la comiKJsició d'aquests elements ho és d'una
Iiosició.

Tot això, a la ment, ja hi és previst. S'arribà a pre¬
veure que així .succeiria a força de servar la memòria
de ço que succeïa en assajar-s'hi; car, evidentment.
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si ara disposem de l'aptitud voluntària de girar el
cap a l'esquerra, per exemple, és perquè ja ix>rtem
après, per un aprenentatge anterior (que s'arriba a
automatitzar com si fos purament mecànic), com
s'iia de posar en joc una certa coordinació muscular;
ia foi-ma en què ban de Uisear les superfícies articu¬
lars, els llocs tàctils que són com l'ull que orienta el
moviment en certa direcció. Això no és pas percebut
en el moment d'ésser executat: això és percebut a

ia ment un moment abans que les sensacions, des de
ia perifèrie muscular, articular i tàctil, acusin que tot
passa tal com estava previst. De ia mateixa manera

que és descrita la gènesi formativa del tacte a la
testa, i amb ella l'aptitud de moure-la voluntàriament,
es pot descriure ia de qualsevol altra part del cos.
Descriurem la de la boca, on sembla que el tacte
és nadiu.

Evidentment, el nou nat no sap Cloure ni obrir les
manetes, ni molt menys tocar amb eUes les coses
ni aguantar-les; però sap cioure la porció anterior
de la boca damunt del mugró matern, 1 xuclar de
la mameUa ço que necessita per a viure. No res

menys, això és una apariència. Ço que bi ba ací és
una coordinació muscular ancestralment preestablerta
que encanala la llengua i aplica les masses carnoses
dels llavis damunt del mugró cegament: és després, a

mesura que l'experiència bo ensenya, que s'aprèn
d'emmotllar la forma del mugró, organitzant-se en la
regió ei sentit dei tacte a mesura que s'hi desco¬
breixen punts sensibles a la pressió. Llavors és creat,
a la porció anterior de la boca, el motUo on^ encaixa la
forma del mugró. Estudiem còm es fa això, per fer-
nos càrrec que tampoc aquí el tacte és nadiu.

El nin que experimenta l'absència de la cosa que
manca en el sí del seu organisme es deleix ix;r im-
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portar-lii la cosa que 11 manca; i així és com, empès
per la fam, sumeix el mugró a la boca, 1 xucla la llet
que se n'escola. Tot això no ho fa pas InteWectiva-
ment o perquè entengui el que fa: ho fa cegament.
Després, a força de repetlr-ho, és quan -va entenent
el que fa 1 coneix que importa una cosa'de fora a
dins 1 que el moviment la cerca anhelosament des
d'un principi 1 molt abans d'heure esment que hi ha
una cesa. Si no ho arribés a entendre mai, seguiria
fent-ho de la mateixa manera. Així veiem que els
gossos descervellats experlmentalment pels procedl-
luents tècnics de Goltz o Bechtereff segueixen men¬
jant, mesos seguits, sense entendre ara ço que abans
de l'operació entenien, és a dir, que en ço que mengen
hi ha una cosa; que aquesta cosa és absent; que es fa
present mitjançant les sensacions que determina en
els sentits. Sense que s'entengui, doncs, còm això es
fa, necessita el nin rodejar el coll del mugró amb tal
justesa que l'aire no lassl dintre la boca; car, si
aquesta condició no es ixtsa, Ja mamella no raja. Pe¬
rò, com que la forma del mugró 11 és desconeguda,
comença per apretar-lo desmesuradament, adolorlnt-
io; 1, com que el fet es repeteix mantes vegades, ar¬
riba un moment en què el subjecte s'adona que fa
una pressió que localitza globalment a ia porció an¬
terior de la boca. Tota aquesta regió ho és sinó un
punt tàctil: en aquest punt es percep la cosa que la
determina, aqueUa cosa obscura que l'organisme re¬
clama ansiosament 1 de la qual Ja sensació de pres¬
sió és ja el signe que l'anuncia. La Intel-ligència
neix així que es fa la primera aplicació del principi
causal, que és ço que l'empeny a cercar fora ço que
manca a dintre 1 s'anteposa a tota exijerièncla possi¬
ble, com la font d'on surten totes. Aíiuesta pres-sió
és l'avís de ia presència d'una cosa ou tot resta In-
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diferenciat: de la mateixa manera es percep en eUa
la massa muscular, que el mugró, que ço que en raja
i torna al sí orgànic ço que M manca. Però aquesta
cosa, no desclosa encara en altres coses, ja és a un
lloc, i és percebuda a un lloc pel moviment que l'em¬
plaçà, tal com la testa fou sentida a un lloc així que
se la mantingué redreçada, encara que es desconegués
còm i de quina manera ho fou.

A poe a poc observem que la pressió s'afluixa, re¬
gularitzant-se la succió, plaent per a la mare: el
subjecte emmotlla el mugró cada vegada amb més
perfecció. Vejam còm es fa això. Eiis punts de què
resulta la forma del mugró estan situats en plans
distints de l'espai, i, per a ajustar-hi la massa car¬
nosa per manera que l'aire no passi, o bé cal unifor¬
mar la seva situació apretant-lo fortament i tapant
així totes les escletxes (que és ço que es fa de bon
Iirincipi), o bé cal adaptar la massa carnosa a la si¬
tuació dels punts allargant-la en la direcció dels que
estan més alts i arronçant-la damunt dels que estan
baixos fins a cobrir-los. La massa carnosa, impulsada
per un moviment anhelés, és vessada com una pasta
damunt la irregular convexitat de l'objecte, arrapant-
se als punts irregulars que pren com a punts mecà¬
nics d'aplicació del moviment; creant-se així una
suma de coordinacions musculars que col-loquen aques¬
tes parts del cos en forma tal que el mugró s'hi em¬
motlli. Això és l'obra d'un tanteig. De primer antuvi
la massa és closa barroerament damunt del mugró;
després es mou a les palpentes; després són fixats a
la mucosa els punts per on ha de perUongar-se 1 els
punts per on ha d'escurçar-se. De tots aquests as¬
saigs se'n serva memòria: la repetició de la forma
d'aquests moviments es perfecciona fins a automatit¬
zar-se arribant-se a un punt en què el nin, en presèn-

12.—Filosofia crítica.
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eia del mugró, ja fa en la porció anterior de ia boca
un buit en què aquell s'bi ajusta com la clau al
pany. Llavors és quan el nin coneix el mugró que
l'alleta. Tan veritat és que el coneix, que si se li Cíin-
via i)er un altre se'n desagrada i el defuig, volent
aquell del qual féu el motilo. Cal que la fam l'esperoni
per a empendre el nou assaig, que li ensenyarà a crear
un nou encaix; aprenentatge en el qual ja sap anar a
les palpentes, guiat pel coneixement que en el límit
extrem de la part, o sigui a la mucosa que la co¬
breix, hi ha Uocs que són sensibles a la pressió, que
avanga o es retira diferenciadament, amb i'esma de
trobar ço que la fa. Com eUs foren descoberts, altres
en són també, i així és com, guiat sempre per les
imatges dels punts que han d'ésser impressionats,
adapta la boca a la situació dels punts que els han
d'impressionar, go és, a la forma de l'objecte. Un
esforç desmesurat que unes vegades tancava la font
de la vida i altres en feia fluir més del que la
gorja n'engolia, acaba, mitjançant provatures, per és¬
ser un fluix regular, regalat per a la mare I pro¬
fitós per al fill.

L'exercici constant de què és objecte la boca, però
principalment la seva part anterior, ens explica que
l'organització del sentit del tacte comenci per eUa
i aconsegueixi amb el temps una finesa i una acuïtat
incomparablement superior a la d'altres regions. Hi
ajuda, però, el lliure expandiment dels seus movi¬
ments. Exceixúó feta del muscle ciliar, que és el més
savi de què disposem, no hi ha en el cos un orgue
més ben capacitat per a provocar pressions en totes
direccions que la punta de la Uengua. Aquesta és la
raó que sigui dotada també d'una gran finesa tàctil.
Oòm és possible que en els plans sui)eriors de la testa
o en els plans temporals, o en l'occípit o el pla



frontal, es pugui deseriminar esteslmètricament els
mateixos punts que a la llengua, la punta de la
qual es iwt dirigir amb una gran destresa en tots
sentits? No cal cercar la raó d'aquestes notables dife¬
rències en la distribució desigual dels corpuscles tàc¬
tils en unes i altres regions de la coberta del cos;
cal cercar-la en el nombre de coordinacions motrius
que es pugui diferenciar en cadascuna d'aquestes re¬
gions, desplaçant-la en l'espai per provocar una pres¬
sió en un lloc de la jDell on es localitza la pressió.
L'esquena, el cap, ei pit, el ventre, les cuixes, els
muscles, no es poden moure amb la mateixa llibertat
amb què es mouen la llengua, les mans, o els ¡peus;
i és aquesta la raó que els punts tàctils descriminata
en unes i altres regions tegumentàries es puguin
amidar per mil-iímetres o per centímetres.

La gènesi formativa de tants punts tàctils com són
descriminats en el tegument extern és consemblant
a la de Ja testa i la boca. Un punt tàctil, reduït o gro¬
ller, pressuposa sempre una coordinació muscular ca-

IJaç d'impressionar-io isoladament, prenent-lo còm un
punt mecànic d'aplicació del moviment. Si manca en
el cervell la suma d'experiències d'on nasqué aquesta
coordinació, manca també a l'intel-lecte la imatge di¬
ferenciada del Hoc on resideix ço que és sensible
a la pressió; però els Uocs descriminats resten com
a llocs potencialment descriminables sempre que noves
formes de moviment els prenguin com a punts mecà¬
nics d'aplicació d'un nou moviment. Això ens explica
que el sentit del tacte sigui indefinidament perfectible,
que ço que és avui groller sigui demà delicat; això
ens explica, al mateix temps, que l'acuïtat tàctil es¬
tigui estretament lligada a la mobilitat de la part. Es
liot dir, aforlstlcament: «Digues-me còm saps moure't
1 et diré quin tacte tens».
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Deslliurada la ment d'un prejudici secular, el fet
de la veritat és que no es concep ia localització d'una
sensació, sigui la que es vulgui, sense el moviment
que suggereix el coneixement de la imrt on és donada.
Còm entendre que la .sabor pugui sentir-,se a la boca
si no comencem per saber que tenim boca? Oòm com-
ixindre que la flaire s'expandeix i)ei nas si comencem
per ignorar que tinguem nas? Si fóssim com aqueUa
estàtua que imaginava Condillasc ni podríem dir, com
deia ell, que és una rosa la que impressiona ei nas,
ni tan sols que la flaire és rebuda en aqueixa part
dol cos; car, què li diu a la ment que ve d'ella i no
d'una altra? I si res li notifica d'on ve, per quin mi¬
racle ho endevina? Les eenestèsies nadiues de Joan
Muller verament resulten incomprensibles. És una
preocui>ació, una gran preocupació, veure que per a
conèixer les coses del món que ens volta necessitem
l'experiència i no la necessitem per a conèixer les
coses de què es compon el cos. La veritat és que
tan necessitats n'estem en un cas com en un altre.
Aquestes experiències són tant més acurades com
més ben localitzades són les sensacions. Si en certs
indrets de la boca certes sabors son més clares 1
distintes que en altres, això no ens ve pas de la sen-
.sació mateixa, sinó del moviment que ens permet
localitzar-les en els llocs on la .sensibilitat és més
fina i la nota més diferenciada: si no i>assa la ma¬
teixa cosa en ei nas respecte de les flaires, és pura¬
ment i senzillament perquè el nas està mancat de
l'aptitud motriu iocalitzadora que té la boca. Aquesta
facultat Iocalitzadora adquireix proporcions extraor¬
dinàries respecte del tacte. En sos orígens més ru¬
dimentaris havem vist que el contacte és referit glo¬
balment al front, a la boca en cloure-la damunt del
mugró matern, restant indissociables el coneixement
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del lloc on es percep la part i el lloc on és percebuda
la pressió. Còm voleu que el nin pugui distingir que
la pressió que experimenta a la boca en aplicar la
massa moguda damunt del mugró és donada als llavis
i a la llengua, i en certes parts d'ells, si ho comenga
a moure tot com una massa conjunta? Les localitza¬
cions vindran després, quan sàpiga moure aquestes
parts diferenciadament unes d'altres, quan hi sàpiga
coordinar moviments que li permetin ajuntar allres
parts d'elles a lloes distints de la cosa que les impres¬
siona; però, mentre aquest procés de diferenciació no
s'inicia i perfecciona, experimentarà la pressió a tota
la massa, encara amorfa, com nosaltres experimentem
la flaire a les fosses nasals. Còm voleu que el nin,
quan aprèn a cloure ia maneta, passant d'un estat de
incoherència anàrquica a la coherència flectora, pugui
sentir distintament la pressió en el palmell o en el
moll dels dits, si no més sap amb això que clou la mà,
i no sap encara que els dits són parts d'aquest tot, com
ho és el palmell? Però quan aprengui a estendre-la
i encongir els dits diferenciadament, adquirint així
d'aquestes parts, d'una a una, el mateix coneixement
que adquirí de la mà closa, llavors serà quan les
pressions exercides de cadascun d'eUs seran percebu¬
des en les parts on són rebudes. Sempre i en tot
temps, com se veu, el coneixement de la part es pres-

.suposa a la possible localitzaició de la sensació.
Aquesta condició s'anteposa lògicament a la localitza¬
ció de tota mena de sensacions. Sense ella, ni es ca¬
peix que ho pugui ésser. On han d'ésser-ho?

Però per la mediació del moviment, conforme s'ha
explicat, no tan sols localitzem les pressions a la
part on són rebudes, sinó que demés fixem el lloc
d'aquesta part on està emplaçat allò que reacciona a
la pressió i anomenem corpuscles tàctils. Per mides
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Justes de moviment allarguem la mà vers la cosa, o hi
atansem la testa o el peu, ben convençuts que en el
límit d'aquest moviment la pressió esdevindrà en els
llocs on hi ha ço que reacciona a la pressió car por-^
tem a i'ànima Ja imatge d'on és aquesta cosa. El co¬
neixement d'on és ço que reacciona a la pressió no es

desvincula, però, de la part on s'implanta: l'una i
l'altra són tan Indissoeiables que, si se'ns pregunta .si
ço que reacciona a la pressió del moll de l'índex és
diferent del moll mateix, direm que sí: però, si se'ns
pregunta si podem percebre la seva reacció indepen¬
dentment del moll, contestarem que això no és pas

ix>ssible, car concebem aquesta part com part d'una
altra.

Així són els fets, i per ésser com són cal reconèi¬
xer que el sentit del tacte, tal com avui és considerat,
ens dóna el coneixement del lloc com un coneixement
sense contingut. Quan els germans Weber, de benau¬
rada memòria, definiren el tacte com el sentit (¡el
lloo, consignaren un fet que no se'ns diu en què con¬
sisteix. Els lloes en què localitzem les pressions re¬
budes a la llengua o a la mà són lloes buits, con¬
tigüitats o esijais en què no hi ha res; i, si aquesta fos
ia naturalesa del lloc tàctil, bonament no és com¬

prèn còm capim que unes jmrts del tegument extern
estiguin fora de les altres. Aquest aspecte purament
formal del lloc tàctiil res té que veure amb el co¬
neixement real que tenim del seu emplaçament. Les
imatges que tenim dels llocs tàctils ho són de coses
efectives que en ells hi ha, ho són d'espais plens;
i, com estem seguríssims que en Juxtapo.sar un me¬
tre a una llargada juxtaposem una cosa a una altra
cosa, també n'estem que, en ajuntar una cosa al te¬
gument extern, l'amidem no per una rengiera de llocs
buits, sinó per una renglera de Uocs plens en què
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liem emplaçat i>arts del propi cos. La primera mida
és de la mateixa naturalesa que la mida geomètrica:
també és una cosa que és juxtaposada a una altra.
Es més: el geòmetra tampoc entén l'espai sota l'as¬
pecte formal en què l'entengué Kant: per al geòme¬
tra l'espai no és sinó l'emplaçament pos-sible de les
coses, car eU s'aixeca de l'observació de les posi-
sions reals a la conceiwió de totes les que puguin pen¬
dre, suggerint-nos la idea olarlssiíua de les possibles
i de les absurdes o impossibles.

El sentit del tacte és el producte d'una organització
central, d'un procés treballat per l'experiència. En
cadascuna de les nostres iiercejjcions tàctils és des¬
vetllat a la ment el coneixement que bi ha una cosa

que impressiona perifèricameiit les neurones sensibles
a la pressió; el coneixement que aquesta cosa és inte¬
rior o exterior; el coneixement que és ajuntada a un
lloc de la superfície tegumentaria; el coneixement
que ço que ens toca bo podem tocar activament mit¬
jançant la coordinació que prefixa el punt com un
punt mecànic d'aplicació del moviment. Tot això no
bo crea ii>as a la ment l'excitació del nervi: bo des¬
perta quan ja bi és forjat, i bo desperta tal com fou
fet. Quan encara no hi és, l'excitació del nervi dóna
de sí una simple modificació sensorial que res ense¬
nya, que res ens diu de la cosa que toca, de si és
fora o dintre, de si és a un lloc, de si la podem tocar
dinàmicament. La modificació és cega: tan cega com
una nit sense estels.

T.«s descripcions que havem fet respecte de còm és
treballat en el cervell, i de contracop a la ment, que
bi respon, com el so a la vibració, ni són disquisi¬
cions personals ni obra arbitrària, sinó fruit d'ob¬
servació; però perquè no us bo semblin de perso¬
nals, i hi vegeu la veritat objectiva, la veritat es-
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Iilendeiit que s'imposa per la pròpia majestat, la re¬
duirem a experiment que la faci més tangible i cor¬
prenedora.

Avui es diu, tal com ho digué Joan Muller, que la
imatge del peu, per exemple, és forjada per les sen¬
sacions que del peu rebem; que n'hi ha de totes me¬
nes: de dolor, tàctils, musculars, articulars, etc. No
necessitem de res més que d'elles perquè la imatge
es faci. Això que primer necessitem emplaçar la part
I)el moviment i)er a saber on és, es diu endebades.
Oòm demostrar-ho? Oòm convèncer-nos que aixó no és
pura falòrnia imaginativa? Jo us dic, responent a tots
aquests dubtes: Talleu el peu pel turmell, talleu-lo
en rodé, recobriu la rodona amb la pell sobrera i,
guarida la ferida, exerciu damunt la pell nova de la
rodona pressions consemblants a les que s'exerciren
damunt del peu. Què succeeix, llavors? Que aquestes
pressions desvetUen a la ment les mateixes imatges,
els mateixos coneixements que desvetllaven des del
peu. No sentim res de 'la nova superfície que el ci¬
rurgià creà; res d'ella fou forjat al cervell i a la
ment per l'experiència; res en sabem, malgrat donar-
se les sensacions que determinen les pressions exer¬
cides damunt de les terminacions tàctils que en eUa
s'escampen. En canvi desperten totes les imatges,
tots els coneixements que del 'peu forjàrem quan
aprenguérem a moure'l. Eeflexionem-ho, i reconeixe¬
rem que és molt natural que així succeeixi. Les ter¬
minacions tàctils de la rodona del turmell vénen
dels mateixos nervis que abans s'expandien pel peu:
a la perifèrie tot ha canviat de lloc; en els centres
tot està com estava. Què més natural, doncs, que des¬
vetllin en el cervell i a la ment ço que hi fou treballat
i preestablert per l'experiència?

Entossudint-nos en el prejudici tradicional, a això
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cal retoiKir com segueix:—Això no demostra pas (jue
les coses es feren com vós dieu i no còm diuen altres.
Qo que això demostra és que el record del peu és des¬
vetllat; però, còm fou fet ço que ara se'ns presenta
com una senzilla remembrança? És aquesta la qües¬
tió.

Realment, la qüestió és aquesta. Vegem, doncs, de
resolldre-la experimentalment. De primer observem
que la regió nova cieada pel cirurgià és i serà sem¬
pre desconeguda mentre no la moguem. La punxa¬
rem, la cremarem amb aigua buUent, hi exercirem
pressions, 1 tot ho sentirem al peu que ens manca;
però si caicem l'extremitat dintre un calçat apropiat
i aprenem d'aplicar-la al sòl i d'aguantar-nos-hi; si
provoquem les pressions d'una manera global al prin¬
cipi, després més isoladament, iwrtant-Ia a un punt o
a un altre punt, a poc a poe anirem comprenent
còm adquirim el coneixement de l'emplaçament de la
nova regió, còm hi referim les cremades i les pun¬
xades, les pruitges i totes les sensacions que en vin¬
guin, que abans ci'èiem procedents del peu que ens
manca. A mesura que pel .sentiment de la posició de
la part adquirim la consciència del lloc on és, totes
ies sensacions que abans referíem a un peu il-lusori
són locaiitzades a la regió nova que una habilitat
quirúrgica creà, i s'esvaeix la memòria d'un peu que
ja no existeix, a mesura que es forja la imatge d'una
part nova d'on venien sensacions i no les hi sentíem.
Xo ens demostra clarament l'experiment que la im¬
pressió perifèrica desvetlla en el cervell, 1 de contra¬
cop a la consciència, ço que hi troba fet? No ens de¬
mostra això que, quan res s'hi és fet encara, no
desperta cap coneixement, cap i)ercepció? No ens de¬
mostra això que, quan percebem, recordem exijerièn-
cies passades?
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Ara bé; après, com un resultat de la recerca feta,
(lue el sentit del tacte no ens suggereix experiències
veres i sois la memoria de les que es feren en orga-
nitzjir-Io, i empalmant les conclusions obtingudes
de la crítica de la teoria kantiana de què parlàrem en
les lliçons anteriors; cal replantejar el problema de
l'experiència damunt termes nous. Ni podem consi¬
derar com a experiències les suggestions dels sentits
ni les suggestions del raonaments lògics de què ens
r>arla Kant: liavem d'entendre l'experiència reduint-
la a tema fliosòfic, tal com l'entén pràcticament la
ciència expierimenial, i no d'altra manera.

Aquest serà el tema de l'última lligo d'aqücst
curset.



LLIÇÓ VIII

Sumari: L'experiència en la filosofia dogmàtica. — Necessitat
d'esbrinar els orígens dels coneixements preformulats en l'ex¬
periència.—Còm d'aquest estudi es desprèn que la vàlua que
donem a l'experiència ix dels experiments mitjançant els quals
és feta. — Naturalesa dels experiments d'on ix l'experiència.'—
Vàlua de l'experiència considerada independentment dels ex¬
periments d'on ix. — L'observació empírica i l'observació ex¬
perimental en el segle xix en plena dominació kantiana.—
Replanteig del problema crític.— Punt de vista kantià o sub¬
jectivista, i punt de vista objectivista. — Còm explica Kant els
fets de la ment per virtuts ocultes pressuposades en ella, i còm
els explica l'objectivisme enllaçant els consegüents amb els
antecedents. — La concepció kantiana de la ment. — Subjecti-
visme de l'objecte. — L'enteniment considerat com la raó del
sensible o doctrina del dualisme kantià.— Filosofia sistemàtica
postkantiana. — Reinhold. — Fichte. — Schelling, Hegel, Scho¬
penhauer.... — La filosofia crítica postkantiana. — Cohen. —
L'objectivació segons Benno Erdmann. — La lògica segons
Husserl. — La ment kantiana i la ment dualista. — El problema
de l'existència en una i altra. — Necessitat que les coses con¬
cebudes no siguin de conformitat a còm les concep la ment
del llinatge humà en estat natural. - Còm entén l'existència
de la ment exterior la ment del llinatge humà, i còm l'entén la
ment kantiana. — Còm entén l'una i l'altra la realitat de les
coses exteriors. — En què fonamenta Kant la intuïció írpr/or/
de l'espai. — D'on ix aquesta manera d'entendre l'espai.-Re¬
sum i conclusió.



 



Les dues lliçons proppassades, més Que de crítica,foren de naturalesa doctrinal. Nosaltres havíem ex-
iwsat que l'experiència, tal còm l'entenia la teoria em¬
pírica del coneixement, de fet no podia concebre's
com imposada a l'intel-leete per condicions ol)jeeti-
ves més que per un deis seus factors: el sensorial.
Restaven per esbrinar altre.s problemes de capitalís-
sima importància. En primer terme calia esbrinar
còm .se sabia que bi bavia un quelcom que deter¬
minava les sensacions. Això es donava per suposat
en la filosofia dogmàtica i)er trobai'-bo formulat a la
consciència sense saber còm i de quina manera bo
bavia estat i creient el que deia per pura fe interior.
En segon terme trobem que en la percepció sensible
la impressió determinada en el sentit per un quel¬
com que és fora d'ell, era atribuïda a aqueix quel¬
com per quant es coneixia el lloc on era. Còm li era
atribuïda? Còm se sabia que era ell i no altre ei que
l'imvia determinada? Còm la imatge del lloc on era
naixia a l'intel-lecte? Era una altre problema que la
filosofia dogmàtica resolia per la fe; la consciència
bo afirmava, en ella crèiem i no pas.sàvem d'aquí.

Tornem a recordar ço que ens deia la vella escola
empírica: «Si exerciu una pressió damunt la pell, sob¬
tadament esclata a l'intel-lecte amb la sensació la
r)ercepció de l'extensió de la regió impressionada, la
lieicepció de la cosa que la impressiona. El mateix
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passa amb els altres sentits: tots ells, en reaccionar,
formulen de viva veu a l'intel-Iecte ço que bavem
d'entendre com a exieriència».

Sembla esf;rany (lue d'un nervi impressionat en sur¬

ti el c-oneixement d'una iiart del cos; el coneixement
que unes vegades la cosa impressionant és fora del
cos i altres vegades és dintre; ei coneixement que en
un i altre cas la cosa és a un lloc; el coneixement
(pie aquesta cosa, que és a un lloc, impressionà des
d'eli ei nervi sensorial. Qui li diu a ia ment tot això?
ii'on els treu, tots aquests coneixements? No es veu
pas pel clar d'on els treu; però ia veritat és que bi
sén i els dóna la valor d'experiències a les quals ba¬
vem d'atenir-nos.

Que a aquests fets de percepció immediata els do¬
nem una vàlua .suixu'ior als productes del raonament
¡lersonal, no bi ba cap dubte; però també ens mera¬
vella que tot això surti preformuiat a ia ment per
obra d'una màgica incomprensible. Tots tenim de
la ment un altre concepte. En exercitar-la compro¬
vem sempre que d'un estat passem a i'altre sense

batzegades, suaument, com si l'un condicionés l'apa¬
rició de i'altre, anellant-se per una acció lògica que
aíiiia i mena llur successió, legitimant-ne la descen¬
dència ; i ens trobem ara amb inspiracions sobtades
en les quals creiem cegament, malgrat ésser més mi¬
raculoses que les que la fe dels pobles atribuïa als
antics oracles. Si ara, tot explicant ia lliçó, s'obris
de bat a bat la l>orta i en son Uindar aparegués un

estranger que cap de nosaltres conegués ni n'bagués
sentit a parlar mai, 1 tots albora l'anomenessim Joan,
veritat que ens revoltaríem contra aquesta inspiració
i ens trencaríem el cap cercant els orígens d'un conei¬
xement que broUà a l'ensems a la ment de tots nos¬
altres contra llei i costum? Doncs mireu còm és con-



— 191 —

semblant el cas de la i^rcepció sensible; miren còm
és més fàcil endevinar el nom del personatge suposat
que endevinar, amb ocasió de la reacció sensorial,
que hi ha una cosa fora de les terminacions perifè¬
riques del nervi, que aquesta cosa l'impressiona, que
la impressió rebuda dóna la imatge representativa
que li correspon. Tan avesats venim, des de la infan¬
tesa, a percebre les coses d'aquesta manera, que no
fem cas del prodigi; però, en fixar-hi l'atenció, ens
adonem que les parets mestres de Ja intel-ligència,
ço .és, la cosa, la causalitat, l'objectivitat, pressupo-
.sades sempre en tota percepció, són, vistes de prop,
el més greu dels misteris.

.To deia, en acabar la Uigó IV, que, si fos cert
que l'experiència o la percepció sensible fos formu¬
lada a la ment com una mena d'intuïció instintiva,
el món en pes s'hauria de fer kantià. Necessitàvem,
doncs, exposar, no fos sinó en forma d'apuntacions,
la doctrina que ens posa de manifest les dades que
fonamenten les conclusions que a la ment es formu¬
len en forma d'experiències. I això començàrem a
fer en la lliçó sisena quan, deixant de banda t^ta
critica, tractàrem de demostrar que Ja percepció sen¬
sible no és un fet tan senzill com suposava l'antiga
escola empírica, sinó molt més complex. BUa no
resulta pas de la funció isolada del centre sensorial
receptor mogut Per l'acció perifèrica del nervi que
rep l'excitació. Si en eUa es percep un quelcom, la
dada pressuposa el concurs de la sensibilitat trófica
que amb la fam reclama l'ingrés de les coses que
manquen en el sí de l'organisme; si en ella es per¬
cep que aquest quelcom és a un lloc, eUa pressuposa
l'acció del moviment que el prefixa en l'espai; si eUa,
per últim, percep l'element sensible sota Ja forma de
representació d'aquest quelcom, ella pressuposa el
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concurs de les funcions dels centres sensorials. El
cervell no funciona pas fragmentàriament en i'acte
de la percepció sensibie. Com els muscles coordinen
uns amb aitres liur esforç per fer-lo sentir en el
punt d'aplicació com una resultant, així es relliguen
entre si les funcions centrals de la massa nerviosa

per suggerir a la ment les dades de què necessita
quan percep en l'objecte una cosa, el lloc on és des
d'on impressiona ei sentit, la corresiwndència de la
impressió rebuda amb ella. Si aquestes dades objec¬
tives no fossin suggerides a la ment des d'enfora,
d'on les ti'auria? còm endevinar-Ies?

Per l'extracte de la lliçó sisena que acabo de recor¬

dar, vosaltres veieu què bi havia de veritat en
ia teoria empírica del coneixement en reconèixer pa-
le.sament que i'element sensibie era un terme impo¬
sat des d'enfora de la ment; què hi mancava per ex¬
plicar satisfactòriament els altres factors que a la
ment s'acusen amb la percepció sensible. La teoria
empírica, com digui a son temps, no és, com al¬
tres, el producte del raonament personal; ella és fer¬
ma, ella és estable, com a producte d'una observació
lleial; però ella és incompleta, ja que deixa en l'om¬
bra problemes que són del domini de l'especulació,
precisament perquè no són objecte de la recerca em¬

pírica els fets damunt dels quals es plantegen.
A la lliçó setena passàrem més enllà. Tot ço que la

jiercepció sensible ens mostra en un lloc, es veu que
és en ell i no en altre, amb tal evidència que dubtem
de la salut de qui no ho veu com nosaltres. Nosaltres
no ens aconhortàvem amb dir d'això que era una

experiència per l'evidència que en traspuava i per la
.seva universalitat: volguérem trobar les fonts d'on
naixia aquesta evidència i donar-nos raó que hom
ho percep de la mateixa manera. Restàrem impotents
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l)er a jwrtar la recerca a tots els seutlts, tasca molt
superior a les nostres forces; però la ix)rtàrem al
sentit del tacte per tenir amb ell un terme de com-

IMirança que ens iiermetés transllulr per analogia
còm és feia en eis altres.

Com que el nostre objecte era reduït a esbrlrmr
còm es fa el tacte, deixàrem apart, sense donar-ne
compte, tot go que avui sabem resi)ecte de còm el
tacte és fet. Hi ha un temps en què el tacte no hl
és: d'un temps en ve un altre, i el sentit se'ns dó¬
na com a organitzat. Restem, però, amb la possibili¬
tat de perfeccionar-se més i més, que és com dir:
d'anar-se fent millor. Què .succeeix mentre es passa
d'un període a un altre? Veiérem llavors, observant-
ho amb cura, còm anem conquerint parsimoniosa-
ment el coneixement de les parts de què es comxMu el
nostre cos a mesura que es formulen a la ment les
dades que necessita per a enervar-les de sí mateixa,
cmplaçant-les en una posició i mantenint-les en ella;
veiérem còm s'aprenia a canviar-les, còm s'amidaven
eis desplaçaments, còm es descobria el Uoc del tegu¬
ment extern on s'implantaven els corpuscles tàctils,
còm conqueríem la capacitat d'impressionar-los més
grollerament o amb més íine.sa. De tot això no en sa-.
iiíein res 1 ho aprenguérem, i ho aprenguérem molt
dificultosament durant llarg temps exercitant-nos-hi
sense repòs fins que la fatiga i una son benefactora
ens rendia retornant-nos les forces perdudes. Acumu¬
lant experiències motrius, as.snjant-nos-hi amb perti-
nàcla l'un dia darrera l'altre, era com conqueríem
la capacitat de reproduir unes mateixes sensacions
en ei sí dels muscles i unes mateixes sen.sacions en
la iiell, i amb ella la voluntat de col-locar les i>arts
del cos en ia mateixa po.sicló en què ho férem altres
vegades. Nosaltres Ignoràvem què havíem de fer per

13.—Filosofia crítica.
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aconseguir-lio, i l'experiència ens lio ensenyà. Dol
moviment voluntari se'n paria com si se'ns donés
com a cosa feta, com si naixéssim amb ell, i això és
purament i senzillament absurd per a qui té ulls i
amb eUs vol veure la veritat de les coses tal com

.són i no com són descrites. La capacitat de repro¬
duir una impressió tàctii en el front o en un cert
indret d'ell és filLa d'una experimentació interna que
ens bo ensenya impecablement. Si estem, doncs, ex-
perimentalment segurs de la posició en què havem
de col-iocar la testa perquè una certa pressió es re¬

produeixi en el front o en un Uoc més limitat d'eli,
també n'estem que allò que l'impressiona es manté
en una posició de coincidència amb la posició del
front, car d'aquesta és deduïda l'altra. Qui diu que
això ho sabem tan sols perquè la consciència ens ho
diu? Qui diu que la vàlua del coneixement del Uoc
011 és la cosa és purament subjectiva?

Mireu,-doncs, còm no és cert que creguem que una
cosa toca un lloc del tegument extern solament i úni¬
cament perquè la consciència ens diu que és en aquest
lloc i no és a un altre; ho creiem perquè conservem
retingudes en la memòria la suma enormíssima d'ex¬
periències motrius que ens ensenyaren a diferenciar
aquesta part de les altres; ho creiem perquè de tots
aquests assaigs nasqué la capacitat voluntària de re¬
produir una mateixa mena de sensacions intramus-
culars, una mateixa mena de sensacions articulars,
una mateixa mena de sensacions tàctils, car totes
elles han de reproduir-se de la mateixa manera quan
tractem de provocar la pressió, per exemple, damunt
del front o damunt d'una de les dues eminències
frontals. Però conquerir ia capacitat de reproduir
una mateixa mena de sensacions és conèixer les con¬
dicions que s'han d'anteposar perquè les coordina-
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cions musculars actuïn com altres vegades, perquè
les superfícies articulars llisquin o s'apretin com
abans, perquè go que fa la pressió actuï en el ma¬
teix lloc. Els resultats d'aquest treball són ço (jue la
ciència anomena experiment en tots els rams del sa¬
ber humà.

Podem conèixer un fet només que en presentar-se
davant dels ulls que el veuen, sense que i)er això
tinguem el coneixement de com hem d'obrar perquè
reaimregul quan s'ha esvaït; podem conèixer les pe¬
dres de sulfat de coure o sal comú, ben ignoiants de
(luins són llurs components i còm i de quina manera
s'han d'ajuntar per reproduir les mateixes pedres
que en altre temps veiérem; podem presenciar còm
la llum es desvia en passar de l'aire a l'aigua, còm
es descompon en flltrar-se al través d'un prisnuí cris-
tal-lí; però amb això solament no en tenim pas prou
per a reproduir a voluntat la desviació o la descom¬
posició de la llum: necessitem, a més a més, conèi¬
xer les condicions en què un i altre fet aixareixen, i,
un cop prefixades, llavors la ment ens diu per enda¬
vant: Ara veuré la llum desviada o descomposta
d'aquesta o l'altra manera. I ens ho diu en forma
de previsió lògica, com si a la ment portés après,
per un treball previ, que el que succeirà forçosament
ha de succeir. Doncs aquests procediments rígids que
Usa el savi en son laboratori per descobrir les veri¬
tats científiques són de la mateixa naturalesa que els
que usa el nin quan s'assaja, en provatures, a col-
locar una part del seu cos en una posició i quan
aprèn de reproduir-la a voluntat. Reproduir-la no és
res més que posseir ia previsió lògica de còm l'ha
d'enervar pxerquè les mateixes sensacions reapareguin,
i aquesta previsió és donada amb necessitat lògica,
car és l'expxerièücia la que, en assajar-s'hl mantes
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vegades, li lia ensenyat que, no fent-ho tal com ho
ha de fer, la part no és moguda com intencionalment
volia. El coneixement de les jiosielons en què el mo¬
viment voluntari col-loca les liarts del cos sotmeses
a son domini són de l'orde experimental o lògica¬
ment necessari. En estendre la mà, i)er exemple, no
sabem que està estesa iierquè hi sigui sinó i)erquè ha
d'estar allà on és, i les sensacions que d'ella rebem
ens confirmen que realment hi és. Qnan ella és avan¬
çada en la direcció en què hi ha ia cosa que ha
d'exercir una pressió en ia punta dels dits, del co¬
neixement de la posició en què és mantinguda i de
la direcció en què és llançada en deduïm la distància
i la iwsició de la cosa que impressiona, i la nostra
deducció és tan lògica com ho és la de la iwsicló de
la part, car es l'assaig, és la l'eixïtlció d'uns matei¬
xos actes, ço que ensenya que a tal posició i a tal
extensió de moviment reapareix sempre la sensació
tàctil, i per això diu:—La cosa que la fa, la cosa
que ha de reproduir-la, la reproduirà mitjançant l'an-
teposició d'aquestes condicions.—Suix)seu que no es
reprodueixi la dita sensació, i llavors no creu que
s'equivoqui: ço que creu és que la co.sa que era allí
ara ja no hi és, car si hi fos ella es reproduiria. Ell,
com veieu, procedeix d'iguai manera que el químic
quan ajunta els ingredients de què ha de resultar
el sulfat de coure. Suiwsjrnt que ara no li resultés,
no creuria, a la vista del fracàs, que ço que abans
succeïa ara no suceeix: ell seguiria creient, amb ne¬
cessitat lògica, que ha de succeir; i si ara no resulta
així, és i)erquè l'àcid sulfúric o ei coure són falsos.

El procés de què neix la perceixiió tàctil és comme¬
moratiu. Objectivament considerat, eil és fixat en els
elements nerviosos on fou treb:illat amb la reiietició
d'uns mateixos actes; subjectivament considerat, des-
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vetlleu-lo com volgueu, la consciència hi respon sem¬
pre (le la mateixa manera: l'un orde de fenòmens
i l'altre estun correlacionats tan estretament, (lue
l'un succeeix a l'altre amb la mateixa exactitud amb

(]uè el to d'un so puja o baixa segons sigui el nom¬
bre de vibracions a què resix>n. Suposem, doncs,
(jue inesiieradament una cosa toca passivament el
front. La impressi(5 rebuda desperta el record de tot
quant és féu per tocar-la quan el subjecte s'hi assa¬
java fins a conquerir la capacitat voluntària de re¬
produir el fet. Si aquesta cosa que ara toca passiva¬
ment el front no hagués estat tocada activament iiel
moviment, en la memòria no existiria la imatge de
la part, la imatge del lloc on s(3n els corpuscles que
reben la pressió; i, cóm que res d'això hi hauria, el
subjecte exiíerimentaria la modificació sensorial sense
saber ni de quina part ve ni en quina regió d'aquesta
part és rebuda, trobant-se en la mateixa situació del
nin que pinipoc la localitza encara que la senti; però,
ara que el procés s'és estergit, la remembranga n'ix,
i es percep la impressió tàctil perfectament localitza¬
da. Hom dóna a aquesta i)erceiK;ió la vàlua d'expe¬
riència. On són els fonaments de la valor que hom
li adjudica? En la suma d'experiències que ens capa¬
citaren per a reproduir-la a voluntat; verament us
dic que aquesta experiència és el record d'experiments
anteiK)sats; i, com que tots els nats a la terra els
férem de la mateixa manera, en tots desvetlla el
mateix record. L'evidència d'ell sembla ciue brolla
de quelcom molt pregon i molt lluny de què es per¬
cep la conclusió com un result.at final, sense que ens

sigui possible desteixir l'entramat evocant-ne fil per
fil els records elementals; com qui toca el piano o
escriu sap bé el que fa sense servar la memòria viva
de les dificultats que passà quan n'aprengué. I aques-
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te és la raé que quan ens preguntem:—Còm lio s,i])s,
que el lloc impressionat és A i no és S ni cap altre.
—No sabem què respondre-hi, però sabem que ho
sabem, i a aquest saber li donem ia vàlua d'expexièn-
eia, malgrat la nostra impotència per explicar inlros-
pectivament les raons de ia nostra certesa.

Estudiada genèticament la percepció tàctil, trobem
natural que se'ns presenti animada de força lògica,
car és l'experimentació de què esdevé la que ens posa
de manifest que ço que succeeix necessàriament ha
de succeir si les condicions no varien; però quan de
cop i volta, amb motiu d'una pressió inesperada, ix
la remembrança de tot ço que es féu per fixar el lloc
i la causa, i amb ella la capacitat de reproduir les
.sensacions que ens permeteren descobrir-ho, la per¬
cepció se'ns presenta llavors com a deslligada dels an¬
tecedents que legitimen la conclusió en ella formulada,
i és aquesta la raó que aparegui com a mancada de lò¬
gica, com un fet que la consciència ens imposa des de
sí mateixa per manera espontània o com un instint
cec que ens porta a creure-ho. Pre.sa així l'experièn¬
cia, o resta pen,7ada a l'aire, o cal soplujar-la de la
doctrina kantiana, donant-li les garanties lògiques
que li manquen.

Kant, com havem vist en el curs d'aquestes lliçons,
no sospità mai que l'experiència era imposada a la
ment com la resultant d'una experimentació prèvia: ell
cregué que era ia consciència la que la impiosava com

un fet mancat aparentment de precedents que la
justifiquessin; i, com que pensar això era com fer
bo un absurd, les emprengué valentment contra la
teoria empírica del coneixement, deixant-la malmesa
en tanta de manera que no hi ha hom reflexiu i de
criteri obert que en ella cregui tel com era exposada
en altre temps. Kant tractà de fonamentar l'experièn-
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eia fent d'clla nu iiroducte lògic de la ment de natu¬
ralesa subjectiva, purament subjectiva. Fou endeba¬
des: hom ha seguit creient Que en tota experiència
és ia ment ia que és suggestionada per un quelcom
exterior a eila, que res en ia ment és tan objectiu
com l'exi^eriència. Ei segie xix és, per excel-iència,
el segle de l'observació empírica i l'observació experi¬
mental. També és ei segle de la filosofia kantiana i
postkantiana; ¡jerò els observadors de tota mena es
desentenen del concepte kantià de l'experiència tan
extremosament que refusen tota vàlua a tot ço que
en la ment no és determinat d'enfora per una condi¬
ció externa que estimen com ia base vera de l'expe¬
riència. Filosòficament l'experiència s'explicarà com
es vulgui: en aquesta qüestió els professionals de
l'observació no s'hi fiquen; però ells donen com abso¬
lutament cert que l'experiència és sempre impressio-
nal, que és com dir que ve imposada no per funcions
de la ment, sinó per un factor independent de la
ment mateixa. Com se veu, ei concepte és totalment
contrari al de la tesi kantiana. Aquesta disparitat
de criteris respecte de ço que s'ha d'entendre com a
experiència, engendrà un divorci entre ia recerca
estrictament científica, filla sempre de l'observació,
i la recerca filosòfica; que avui iper avui bé es pot
dir, sense jiecar, que qui pensa a ia manera kantia¬
na no pensa pas com els homes de laboratori quan
experimenten o com els homes que observen imperso-
nalment el ram de la ciència que conreen. Ea recerca
filosòfica d'esperit kantià i la recerca genuïnament
científica són com dos rius parai-lels que corren en
sentit contrari vorats pels marges que els separen.
Mentre uns davaUen, com dels núvols, d'una idea ma¬
re o de principis d'extensió vastíssima que fan possi¬
ble l'exercici del pensar, els altres pugen amunt, pas-
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sant <J'un fet a l'altre, i nuant-los, sense preocupar-
se de les formes amb les quals es diu que pensen i
sense que els neguitegi el dubte de si pensen bé, se¬

gurs eom estan que és així, malgrat i pensar d'una
manera contraposada a com haurien de fer-ho si és
sotmetessin a la tesi kantiana.

D'ambdues tendències, quina és la vera? quina és
l'orientada vers la veritat que no passa ni el temps
marceix, i quina és orienfaida vers una concepció per-
sonalisslma? Hem d'emmotllar el coneixement de con¬

formitat amb la naturalesa de la ment? La intel-li-

gència és moguda per condicions externes, verament
objectives, a les quals respon, o es mou de si ma¬
teixa per condicions internes que en ella són com
preestablertes? Són dos punts de vista contraposats,
els dos pols de l'eix damunt dels quals gira la filo¬
sofia del nostre temps. Si s'ha d'adaptar la pensa
humana a ço que originàriament és donat impersonal- ^

ment amb les sensacions, no es pot las pensar de la
mateixa manera que quan s'adapten les sensacions
a les formes pressuposades en ella. És el vell proble¬
ma empiric formulat en termes nous, que el rejo¬
veneixen, presentat de cara a cara amb el subjecti-
vlsme kantià i postkantià. Amb l'examen d'un i al¬
tre punt de vista acabarem la tasca que ens propo¬
sàrem desenrotllar en aquest curset.

Encastellant-se Kant en la introspecció, ell observa
llargament el contingut de la ment, i, com que el
camp de llur 'observació no surt del clos de la cons¬

ciència, dóna per cert que tot comença en ella; i, si
tot comença en ella, els antecedents a què respon
de cap manera és possible trobar-los fora d'ella. Així
situat, forçosament havia de cercar els termes d'ex¬
plicació dels fets de la ment en funcions pressuposa¬
des de les quals naixien. El supòsit que Kant pren
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com a puiit de partida, el ereu una veritat cxemptji
de crítica. Ou cal estudiar els fets de la mont més
(jue en la ment? On estudia els fets de la natuiai
el naturalistií? Oòm iH>dia, doncs, sospitar Kant que
els fets de la ment fossin condicionats i)er fets que
estan fora de la ment mateixa, als quals resiwn?
Tancant-se en el cercle de llur consciència, li era to¬
talment impossible compendre el lloc sense l'espai,
les quantitats sense la quantitat, les relacions sense
la relació, la comprensió, en suma, sense la condició
eminent de (luè es desprèn. No tenia més remei, per
a explicar els fets, que extreure'ls de funcions que
en els fets es pressuposen.

l'reguutar-nos còm comprenem és la mateixa cosa
que preguntar-nos de quin antecedent davalla la com¬
prensió, quin antecedent s'iia d'anteiiosar perquè si¬
gui possible. Reclòs en son sí, Kant no podia sos-

^ pitar que aquest antecedent fos de naturalesa fisiolò¬
gica : per a sospitar-bo li bauria calgut sortir del clos
do llur consciència, col-locant-se a un punt de vista
objectiu. En trobar-se Kant, per exemple, davant del
fet inqüestionable de què en tota iKjreoixíió externa
es percep un quelcom, un ésser vestit amb qualitats
.sensibles, ell no podia, sense sortir de sí mateix, pro-
l)osar-se l'enquestií dels elements sensorials d'on bro¬
lla originàriament la idea d'aquest quelcom o d'aquest
ésser; calia, per aconseg-uir-bo, baixar de la miranda
d'on veia els fets, i observar còm la nutrició desfà
les substàncies components del nostre cos; còm la
necessitat d'elles s'acusa en forma de sensacions trò-

■ íi(iues; còm, amb el coneixement primitiu de t'o que
manca, som moguts a reintegrar al cos les substàn¬
cies que li manquen; còm mitjançant el comerç est;i-
blert entre les coses que manquen dintre i les coses
que d'enfora li són retornades ix el coneixement que
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nostre propi cos. Però com que això no podia fer-se
sense preguntar-se còm a la intel·ligència li és sug¬
gerida sensiblement la idea d'un quelcom, i Kant no
s'ho preguntava, ja que únicament s'atenia a ço que
en ella ja hi havia, forçosament havia de creure que
a la ment l'ésser era infós des de l'ésser mateix.

La mateixa cosa caldria dir de l'espai, del temps,
de la causalitat, de tot ço que pressuposa Kant infós
a la ment eminentment com la condició de la com¬

prensió d'aquests aspectes del coneixement. Hll seu

punt de vista és no sols diferent sinó contraiX)sat al
punt de vista de l'observador que, en trobar-se da¬
vant del fet de la comprensió de l'ésser o del lloc,
es pregunta tot seguit pels elements sensibles d'on
esdevingué la comprensió de l'un i l'altre, i còm
esdevingué, donant per segur que sense ells ni es

compendria l'espai ni es compendria l'ésser: si els
troba, en ells troba els antecedents més primitius que
necessita per a alçar-se més amunt i explicar genèti¬
cament la formació d'aquestes intel-leccions, donant-
se iier satisfet quan arriba a descriure còm i de qui¬
na manera són formulades a la ment; si no els tro¬
ba, noblement confessa que les intel-leccions hi són,
però que no se les explica.

Kant no enllaça pas uns fets amb altres fets que
s'anteposin com llurs antecedents explicatius, com
l'observador: ell els vincula amb les virtuts pressu-
IMsades que eminentment ja contenen ço que en la in-
tel-lecció és comprès. Per al primer això és explicar
el fet per una cosa inexplicable, i d'això en diu vir¬
tut oculta, car entén que és virtut oculta tot aUò que
per se és irreductible a observació. Kant no ho en¬
tén així: ell creu que els fets de la ment s'han d'ex-
pUcar per principis, per formes que contenen les con-
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dicions que fan iwssible llur comprensió. I forçosa¬
ment ha de creure-lio alxl, situat com està; car, si
tot ço que en la ment és formulat ho és per la ment
mateixa, les condicions en què ho és han d'ésser con¬
tingudes en ella.

En desvlar-se Kant del camí de l'observació i pre¬
tendre explicar els fets de la ment per virtuts ocul¬
tes, procedí com l'exploraidor que cercant, marges
amunt, les fonts d'un riu, trobant-se a la fi al peu
de la serralada d'on ragen les primeres deus, raonés
do la següent maneraNo hi ha un més enllà a res-
•seguir; s'acabaren els confluents; s'acabà el riu;
estic a la vista de les fonts primitives que l'alimen¬
ten, en presència del primer origen de l'aigua; però,
com que l'aigua que ix ací i enllà del sí atapeït
d'aquestes' muntanyes no es fa pas per ella sola, és
de creure que dintre elles es congrien les causes que
la fan, i així m'explico que ragi per aquestes fonts.

Si l'explorador no descansés en un raonament ima¬
ginari i seguís observant, com ho, féu fins a arribar
al peu de ia .serrahida, ell veuria que l'aigua, que ix
de les valls i els fondals, s'escorre dels munts per
lilti'atges 1 viaranys desconeguts; que aquesta aigua
ve de la neu que es fon al batent del sol; que la
neu ve dels núvols; que els núvols són formats de
goletes Ueugeríssimes que la calor desprèn de la mar
i de la terra humida; 1 raonant d'aquesta manera,
anellant uns fets amb uns altres sense trencar la ca¬
dena que s'allarga indefinidament, sense sortir mai
do l'ambient de l'observable, ben clar veuria còm cir¬
cula l'aigua per la terra, còm puja al cel, còm l'agom¬
bolen els vents en forma de nuvolades, còm la pressió
la condensií, còm torna a la mare terra. Kant el de¬
fuig l'estudi de l'enllaç dels fets. En trobar-se amb
la cadena trencada creu que es troba amb l'última
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anella, i diu que no hi ha més remei, llavors, que
aliança r-la amb un clau cercant en principis pressu-
ixi.siïts o anteriors als fets mateixos ço que peiane-
trà expliair-los. Eil no pateix ei rosee del dubte de
si l'aneila que i)enja del clau és realment l'última,
o si és soldada amb altres que continuen la cadena
més enllà d'on la troba trencada: com que no les
veu, creu que no bi sén; i, refiat d'ell mateix, joiós
del raonament que l'enlaira, arriba ais cims de la
ment, i d'ells davalla per explicar-bo tot serenament,
suiMírbament, sense que mai i'espaordeixi el dubte
de si es pot pujar-hi i)er les vies més doloroses de
l'experiència. Per a arribar-bi no li cai fer altre tre¬
ball que destriar el contingut de ia ment sense in¬
ventar res, observant-bo tot amb i'bonrad;r fidelitat
d'un uotíiri quan aixeca un inventari; i, còm que en
exixjsar aquest contingut entén haver demostrat que
els fets descrits no ban nat pas de l'exiieriència, con¬
clou d'això que ço que no és nat de l'experiència
no iMjt ésser explicat sinó per antecedents lògics pres-
suiiosats a ella. Així és com trenca els lligams que
-solden, la intel·ligència amb el món exterior, fent
d'ella una cosa a part, quelcom independent que iK>r-
ta en el seu sí les determinacions de burs actes sense
<iue res exterior condicioni el seu lliure exiwndiment;
lH2r a ell funciona autonòmicament. Tot ço que és
comprès com a objecte bi és posat itel subjecte. Com¬
prenem en l'objecte un ésser o un quelcom que el
presenta com a subsistent? Doncs aquest quelcom és
tant subjectiu que proposar-se la qüestió de si cor-
resiwn o no correspon a un altre quelcom que resta
fora d'ella és proposar-se una qüestió banal, remem-
brança d'altre temps en què els homes no havien en¬
tès el funcionament de ia ment com deu entendre's.
Comprenem en l'objecte la forma que el fa rodó q
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quadrat? Doucs I'objecte no en té, de forma; som
nosaltres, que la lii posem. Hi comprenem una certa
duresa, una major o menor resistència a la penetració,
la relació de la densitat amb el volumen que dóna
el pes, un moviment que el trasllada d'un punt a un
altre, ambdós subj'ectius dintre un temps que també
és subjectiu? Doncs totes aquestes propietats mecà¬
niques són l'obra de Ja ment, que així ho comprèn
per virtuts pròpies, i així ens ho presenta; i és en
va trencar-Se el cap sobre si el que es concep corres¬
pon o no a coses concebudes, car ella concep segons
ella és, independentment de les coses concebudes, si
és que hi siguin.

Només hi ha un punt, en la doctrina kantiana, en
què vol, o sembla voler, respirar l'aire exterior com
sostraient-se al subjectivisme que l'ofega: el punt en
què la ment és posada en relació amb la sensació.
Kant considera la sensació com donada en els sentits
independentment de la ment, com ho considera i ho
ha considerat sempre tothom; però Kant no estima
que calgui estudiar per quina acció o per quina cosa
hi sigui donada: destravant-la d'aquesta acció, per
ésser purament dogmàtica; ell creu, com digui
a son temps, que aquí ço que cal esbrinar no consis¬
teix a averiguar còm és donada, determinant-ne les
condicions externes (que és el problema de la cièn¬
cia experimental), sinó còm és reduïda a matèria de
coneixement un cop donada independentment de còm
ho fou. A aqué.st fi i efecte creà, amb el nom de en¬
teniment, una mena de raó intermèdia que elaborava
I'objecte del coneixement amb elements sensibles de
conformitat amb la naturalesa de l'enteniment 1 no
de conformitat amb la naturalesa dels elements sen¬
sibles. Com sigui, però, que aquests elements sensi¬
bles entren a formar part de I'objecte concebut, no
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sigui sinó com a materiais de representació, l'enteni¬
ment concep i'objecte més apropat ai món exterior,
frec a frec d'eil i com parai-ieiament. Això és ço que
constitueix el dualisme kantià, tan combatut en els
nostres temps pel neokantisme, que ni això vol, com
veurem dintre poc. Malgrat tot, Kant persisteix a
desentendre's de ia qüestió de si els objectes bastits
per l'enteniment corresponen a coses isolades (arbre,
faula, sol), que ia ment concep d'aquesta manera:
per a oil no bi ha altre problema a resoldre que ia
manera còm ia ment els concep, ia manera com ens

els presenta. La raó pràctica ens el mostra enfora a
manera d'un ixistuiat. Hi són? No hi són? La fe exer¬

ceix dintre el racionalisme kantià un paper molt més
imjwrtant que dintre les escoles dogmàtiques.

De pas vull fer avinent, per prevenir confusions,
que ei dualisme kantià res té que veure amb el dua¬
lisme aristotèlic i escolàstic de què parlàrem a la lli¬
çó primera. Ei concepte fonamental del subjecte 1
I'objecte, de Vadequatio rei, que és l'ànima d'aquest,
s'esvaeix en aquell, no restant més que un subjecte
que crea ell mateix I'objecte utilitzant materials sen¬
sorials.

La concepció kantiana de i'objecte és única en la
iiistòria del pensament humà. S'és volgut veure en
l'obra del mestre un remarcable esperit de conciliació
entre l'empirisme de Locke i les volades racionalistes
de Leibnitz. Malgrat tot ço que es digui, el fet de la
veritat és que mai Leibnitz (de Locke no cal parlar-
ne) no deixa de considerar ia pensa com ei producte
d'un subjecte i un objecte; és Kant qui, amb reser¬
ves o sense, diboleix de fet I'objecte en fer de ia re¬
presentació un producte isolat de tota acció exterior:
és ell el primer que deixa de preocupar-se de si bi
ba o no bi ba, fora de la ment, una cosa que cor-
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respongui a ia representació mateixa. Kant no entén
l'objectivació com s'havia entès sempre. La ment con¬
cep l'objectivable com pures representacions, sense
Que les coses representades corresponguin fora d'ella:
fora d'ella, en pregona tenebra, la cosa en sí resta
enfonsada en l'ablsme, en l'ombra que l'emmortalla,
fent-la impenetrable.

La concepció kantiana de la ment informa tota la
filosofia postkaiitiana com una idea mare, com l'eix
damunt del qual gira. Cinc anys després de la pu¬
blicació de la Orítica de la raó pura, Relnhold, no
capint que pugui excloure's de la representació la co¬
sa representada, cerca els orígens del coneixeriïent
de l'objecte en ço que determina la consciència, matei¬
xa, que, segons ell, és l'organisme. D'aquesta manera
s'identiflca el principi del conèixer amb l'objecte de
qué ha de conèixer, apuntant-se la tesi monista que
tan ampla volada havia de pendre dintre la filosofia
germànica. Ja que el quelcom de què coneix la ment
no li és vingut per les vies de l'experiència, és la
ment mateixa la que ix del quelcom infonent-se en
ella com a objecte.

La tesi apuntada per Relnhold, amb temença de no
haver interpretat bé la doctrina del mestre, és re¬
presa per Pichte, qui troba que el gran mèrit de
Kant consisteix a haver conformat l'objecte amb el
coneixement i no el coneixement amb l'objecte, rom¬
pent amb una tradició universal. Però li dol que
Kant, deturant-s'e, no hagués portat el principi que
Informa la seva obra fins a les últimes conseqüències.
Kant romaní dualista: ell suposa que la ment és in¬
tegrada per dos factors, un d'eUs, la matèria senso¬
rial, extrínsec a la ment mateixa, ja que és donada
en son vestíbul. Cert és que la destrava del que la
imi)osa, i no creu pas que formi part del problema
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del coneixement la recerca del còm i de quina ma¬
nera és donada, que és, com veurem, go que consti¬
tueix el ver problema de la ciència experimental: ell
s'aconborta amb l'estudi de còm la matèria intel-ligi-
ble passa a entesa per les virtualitats de la ment.
Aquest dualisme, admès per Kant, és resoltament re¬
butjat per Ficbte, qui imagina que I'objecte és po¬
sat pel mateix subjecte en forma de no jo.

Nosaltres no estudiarem pas còm arriba Ficbte a
refondre I'objecte amb el subjecte, creant amb això
go que anomena ciència transcendental. La critica as¬
senyala les fonts d'on neixen les concepcions siste¬
màtiques sense entrar en l'examen de les concep¬
cions mateixes. Si sentiu, però, la curiositat d'enfon-
dir en la flcbtiana, on la filosofia germànica pren ja
una orientació ben definida, vos recomano que, ben
imposats d'ella, llegiu després la critica vehement
que en féu Balmes en la seva Filosofia fundamental.
En ella veureu contraposar-se, i després abraonar-se,
l'objectivisme, d'ànima grega i llatina, amb el subjec-
tivisme germànic, com si fossin incompatibles. Dol
que Balmes no hagués vist, en Kant, més que en
part, ço que amb tanti claredat veié en Fichte; però
el fet s'explica recordant l'època en què s'escrigué
la seva obra, recordant també la falta de comenta-
dors que el nodrissin en aquells temps llunyans. Qua¬
si tot s'ho féu sol. Balmes fou qui primer a Espa¬
nya conegué la filosofia germànica, parlant-ne amb un
coneixement que molts dels que avui en parlen no
han aconseguit encara. Tampoc no parlarem, per la
raó indicada, de les concepcions sistemàtiques de
Schelling, Ilegel, Schopenhauer i tot l'estol de filò¬
sofs que col-lahoren en l'obra cabdal de presentar-nos
I'objecte com a asiiectes del subjecte. Kant obro la
via per on davallen; però s'allunya tant i tant del
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cercle en què es mogué el solitari de Konigsberg, que
el subjecte que prengué com a objecte de les seves me¬
ditacions i recerques no s'assembla pas al subjecte
ideal d'on brolla tot: el mén, l'univers, la ciència,
l'ètica, l'estètica. Tot se'ns presenta com a nou, com
si el món comencés llavors; tot s'entén d'una ma¬
nera molt altra de còm s'havia entès sempre. I
així havia de succeir si ens fixem que la naturalesa
del ipensament humà, d'on tot ix, és capgirada de
com se l'havia entès sempre i se la segueix entenent
encara pel llinatge humà en estat de puresa.

La frisança constructora de sistemes, d'on tot s'al¬
bira com una visió panoràmica, no esmortuí l'esperit
crític que informa l'obra kantiana: els neokantlans
la portaren més enUà d'on l'havia deixada el mestre.
En la seva obra més es preocupà de descobrli- còm
funciona la ment que de fixar còm ha de funcionar
per pensar bé. Davant de Kant el problema de la ve¬
ritat no es presentà seriosament com un problema
a resoldre: li importava molt més estudiar còm pen¬
sem que estudiar còm havem de pensar. Per ai¬
xò la lògica té en l'obra kantiana un paper secunda¬
ri. Però ell albira amb claredat, sense endinsar-hi,
que el règim de la ment autònoma, per a disposar,
sense sortir de sí mateixa, de tots els elements que
necessita per a bastir l'objecte del coneixement, no
podia ésser el mateix que el d'una ment que neces¬
sita el concurs d'elements externs per al seu fun¬
cionament. Així ens diu que les normes lògiques no
poden induir-se de l'observació de còm funciona la
intel-ligència, car això ens donaria normes contin¬
gents consemblants a les de qui volgués Induir la mo¬
ral de la vida ordinària dels homes. Les normes lò¬
giques són donades independentment de tol^ obser¬
vació psicològica. Es naturalissim que així ho veiés.

i4.—Filosofia crítica.
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La validesa del judici era abans estimada segons que
el predicat correspongués o no al subjecte del judi¬
ci, entenent que aquest subjecte concebut correspo¬
nia a un quelcom subsistent fora d'ella, i entenent
que aquest predicat li era inherent si s'hi conforma¬
va i no ho era quan no s'hi conformava; però, com
que dintre la concepció kantiana el subjecte del ju¬
dici és posat per la ment mateixa i són les funcions
autònomes d'eUa les que li atribueixen o no el pre¬
dicat, és ben clar que, per judicar bé, la ment ha
d'obeir normes de naturalesa distinta de les d'Aris-
tòtU, que no eren sinó normes de conformació amb
la realitat de les coses. Per això la lògica aristotè¬
lica, plena de seny i humanitat, ha d'ésser molt dis¬
tinta de la que regeix la ment kantiana, ja que la
naturalesa d'aquesta és diferent de còm fou conce¬

buda pel patriarca de la filosofia grega. En aquest
punt s'ha esmerçat bona part del criticisme neokan-
tià, del qual faré algunes lleugeres apuntacions per
assenyalar la direcció que pren.

Cohen no admet pas que ies sensacions puguin con¬
siderar-se com a materials de construcció del conei¬
xement: diu, amb cruesa, que aquest és el punt flac
de Kant. L'element sensible no entra com a element
de composició del coneixement, ni sota cap aspecte
ha de considerar-se la sensació com una dada. La

Itensa és creadora: la pensa descobreix en ei sensi¬
ble la unitat, la identitat, restant-ne com a isolada,
car ço que en el sensible comprèn no és en ell, sinó
en la pensa mateixa intensivament. El duaüsme kan-
tlà queda així, si no esborrat, molt atenuat. A tot
fer, es l)ot considerar el sensible com l'ocasió del
desvetllament de les virtualitats de la pensa, 1 ni
això es pot dir sinó fent concessions. Diu Cohen que
l'ésser es pressuposa al sensible com l'origen d'on
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ve; però l'ésser és allò que anomenem suprasensible,
i, en preguntar-nos què volem dir amb aquesta pa¬
raula, veiem que el suprasensible és la mateixa i)ensa.
Quan diem, doncs, que l'ésser posa el sensible, el que
de veritat volem dir és que l'element sensible és po¬
sat pel mateix pensar.

Mireu, dones, còm, amb Coben, ens aUunyem d'aquell
enteniment kantià que bastia les representacions amb
elements sensibles donats en el vestíbul de la intei-
ligència sense saber còm; mireu còm l'ésser o la
ment, que és idèntic, gitat i)er les virtualitats del
compendre (principi d'identitat, principi de contra¬
dicció, categories), crea de sí mateix la representa¬
ció com una evocació.

Benno Erdmann, com a qüestió fonamental, es pro¬
posa, en la seva Lògica, concretar ei sentit de la pa¬
raula objecte. Diu ell que l'objecte és representació;
però aquesta representació no ho és d'una cosa repre¬
sentada o de l'objecte en sí; ho és d'una idea. Apa¬
rentment l'objecte sembla co que resulta de la suma
de propietats o qualitats que li prediquem; i no és
així, car capim l'objecte com una força transcendent-
que el fa ço que és. Quan afirmem que l'arbre flo¬
reix (l'exemple és de Jerusalem), establim entre el
subjecte arbre i la propietat de florir una relació con-
semblant a la que establim entre el nostre propi sub¬
jecte i el fet que n'ix. Aquesta relació, de naturalesa
antropomorfa, Benno Erdmann la concep en forma
d'immanència lògica, i aquesta és la raó que se'ns
presenti com a independent de la consciència, com a
subsistent i)er si; però la veritat és que és el pensa¬
ment mateix ço que això li postula. En la compren¬
sió de l'objecte ja és enclòs immanentment el pre¬
dicat que li pertany, com en el ressort ja capim el
moviment que n'esdevindria en posar-lo en joc. Expe-
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rimentar en el sí de la consciència el pas d'un estat
a un altre, del subjecte al predicat, és ço que ano¬
menem objectivar. «La paraula objecte — diu Benno
Erdmann—és sinónima del que experimentem quan

pensem».
Mireu, amb ocasió del cas apuntat, còm el neo-

kantisme va subjectivant l'objeete tan extremosament
que fins l'objectivació és explicada com una mena de
força centrífuga de la pensa quan concep l'objeete.

Husserl, tot admetent en la intel·ligència el sector
sensible, l'estima sotmès a la idea. En la idea distin¬
geix la dinàmica que la mou del fet que realitza en
obrir-se. Aquesta dinàmica obeeix a règim, o princi¬
pis o normes en sí mateixos independents dels fets
(jue n'esdevenen, i això és ço que constitueix la lò¬
gica pura que es pressuposa en els fets com l'ideal
que ba d'informar-los: la realització dels fets consti¬
tueix la lògica aplicada. La distinció d'Husserl és
comparable a la que es podria establir entre la ins¬
piració i l'obra d'art. Si coneguéssim la dinàmica a
què obeeix la primera, conegudes ens serien les nor¬
mes a què s'ba d'ajustar la bellesa per a ésser-ho;
però amb això únicament no coneixeríem la tècnica
que es necessita per a realitzar l'obra d'art. D'una
manera consemblant: la raó és potència que porta
en el seu sí tot ço que és donat en la comprensió:
sense el sensible la potència no s'actualitzaria; però,
com que el sensible nl entra en el coneixement ni en
forma part, la ment es desenvolupa d'ella mateixa
amb ocasió d'aquell. D'ací la necessitat de cercar les
lleis que regeixen l'actuació de la ment en ella matei¬
xa i no en els fets que n'ixen, car la lògica no és
pas ciència de còm pensem, sinó ciència de còm hem
de pensar. Ella és la ciència a priori per excel·lència;
ella no es preocupa del que és, i si únicament del
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que lia d'ésser. La lògica és a la pensa pura quelcom
semblant a ço que la matemàtica és a la quantitat.

Husserl esporga la nova ciència de tot pslcologlsme.
Muntant-la piel damunt de tota Intel-leccló, de tot ju¬
dici, de tot raonament, la considera com la font d'on
davallen. Quan d'un raonament en traiem una veritat
o d'un judici una afirmació evident, sembla que és la
forma que els encarrila 1 Ulga ço que constitueix la
lògica; 1 això és enganyós, car la vera lògica, la
fonamental, és l'Impuls, vingut de dalt, que encarrila
el raonament o el judici d'aquesta manera; allò al¬
tre és confondre la tècnica amb la lògica. Tant és
així que quan diem: — Això és veritat, car en sen¬
tim l'evldèncla,—trastocant els termes, creiem que
és veritat perquè és evident, 1 el cert és que és evi¬
dent perquè és veritat: el sentiment de l'evldèncla Ix
de la conformitat de l'actuació de la ment amb les
lleis del seu ésser, com l'eufòria, o benestar orgànic
neix del perfecte funcionament de la vida.

Per a Husserl, veritat i realitat són dues paraules
expressives d'una mateixa cosa. El predicat atribuït
a un objecte s'ha d'estimar com a ver quan es des¬
prèn del subjecte del judici amb necessitat lògica.
Igual ens passa amb la conclusió del rosari de judicis
que anomenem raonament; però aquesta veritat o rea-
litjit no ho és en confrontar-la amb ço que la repre¬
sentació ens dóna com a present: ho és iier confor¬
mar-se amb el règim de la ment mateixa. Creure que
hl ha un terme extrínsec a la ment a què la ment ha
de conformar-se sl vol pensar bé, és retrotreure'ns als
vells temps de l'adequatio rei, de la qual Kant ens

allunyà en llegar-nos la seva obra 1 els neokantians
enterraren en perllongar-la 1 arrodonlr-la. La veritat
no és conforme nl és disconforme amb res que sigui
fora de la ment; l'objectivació, com l'entén el vul-
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gar, és il·lusòria; tot ço que ens presenta enfora, i
fins l'acte mateix de presentar-ho enfora, és obra de
la ment mateixa.

Crec que amb aquestes apuntacions n'hi ha prou

perquè us feu càrrec que, a mesura que més s'endinsa
en l'estudi de la ment des del punt de vista kantià,
amb més claredat es va veient que la seva concep¬
ció és absolutament incompatible amb la doctrina dua¬
lista. Una i altra s'exclouen com dos termes con¬

traris. Si per la primera se'ns diu que la ment conté
virtualment tot quant és comprensible, i)er la segona
se'ns diu que en la ment no hi ha res a comijendre,
car la cosa compresa li ha d'ésser suggerida com a
element extrinsec a ella; si aqueUa es vanta que la
veritat ix de la conformitat del fet intel-Iectiu amb
allò de més amunt que així ho imposa, aquesta afir¬
ma que la veritat ix de la correspondència fidel del
Ijensament amb la cosa de què i^ensa; si l'una refon
ei subjecte i l'objecte en una mateixa cosa indivisa i
única, l'altra considera que l'objecte, de més a prop
o de més lluny, sempre és suggerit per la sensació no
com un fet donat en els llindars de l'intel-leete, sinó
com a fet determinat per un quelcom que l'imposa.

La divergència, com se veu, és tan greu que toca
l'entranya mateixa de la pensa. Aquí no es tracta de
discutir les doctrines que neixen d'una i altra mane¬
ra de pensar: del que es tracta, precisament, és de
discutir aquesta manera independentment de la doc¬
trina que en deriva. En el curs de les Uiçons prece¬
dents, tot el nostre esforç crític s'ha reduït a des-
llindar còm concep la ment kantiana, còm concep
la ment dualista; traient la conclusió que l'una i
i'altra funcionen d'una manera diferent. D'aquesta
manera de funcionar l'una i l'altra resulta que a les
coses enteses se'ls dóna per uns una significació com-
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pletament diferent de la que els hi donen els altres,
com si això fos una qüestió lliure. Però, inde-
IJendentment del que pensen les distintes escoles fi¬
losòfiques de les coses de la ment, de còm les inter¬
preten i de còm se les expliquen, hi ha una ment
a part que de tot temps ve funcionant de la mateixa
manera, amb la mateixa uniformitat amb què funcio¬
nen, i)er exemple, el fetge o els ronyons; i, com els
fisiòlegs no són lliures d'explicar aquestes funcions
sinó còm són, tamiwe la filosofia té el dret de con-
cebre-les d'altra manera de còm siguin. Si de tot
temps el llinatge humà en estat de puresa ve creient
en l'existència del món exterior d'una manera dife¬
rent de la manera kantiana; si no creu en la reali¬
tat de les coses com aquesta les creu; si no entén que
l'espai i el temps siguin com ella diu que són; in¬
dubtablement, la ment amb què entén totes aquestes
coses ei llinatge humà funciona diferentment de còm
funciona la ment kantiana, formant-se aquesta últi¬
ma com una ment a part i altra d'aquella. No es trac¬
ta, com comiKíndreu, de renovar l'antic criteri de
l'escola escocesa: del que es tracta és d'observar ei
que pensa naturalment el llinatge humà d'aquestes
coses que anomenem existència, realitat, espai; con-
frontant-les després amb co que d'elles pensa la ment
kantiana. Amb el desenrotllament d'aquest tema curu¬
llarem la nostra tasca, donant fi al present curset.

Oòm entén l'existència del món exterior el liinaf ge

humà, i còm l'entén la filosofia kantiana? Còm entén
l'un 1 l'altre la realitat de les coses, ei lloc que ocu¬

pen, ei temps que hi duren?
El problema de l'existència és el més anguniós dels

problemes kantians. A propòsit de l'obra kantiana,
diu Rihel, i diu bé, que l'existència del món exterior
és el problema més gros que deixa plantejat Kant.
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Hom, en el món exterior, no sols capeix que hi lia
una cosa subsistent, sinó que demés entén que aquesta
és enclosa en cada una de les coses individuals que
ens representem sota la forma d'objectes. Sembla
que tot és dit quan, encimbeUats en la idea altíssima
de i'ésser, diem que bi ba una cosa, un incognoscible,
un quelcom impenetrable per l'uU de la intel-iigència ;
sembla que Kant, en reconèixer l'existència de la
cosa en sí, ja reconegué ei que calia i no se li iwt
exigir res més, quan és la veritat que és just pregun¬
tar-li si aquesta cosa tot és enclosa parcialment en
la taula que toco, en cada un de vosaltres que m'es¬
colteu; sl ella, en fi, s'individualitza parcialment en
els objectes. Bé sabem, després de Galileu Galilei,
que ni la color nl els sons, el fred o la calor, la flaire
o el gust, són propis de la cosa en ella mateixa; però,
en agrupar-les damunt del cos A o B, donem per
sobrentès que en A i B bi ba una cosa que no és
bbinca, nl sona, ni és salada, ni aromàtica. Dintre
la doctrina dualista, ja es prengui ia imatge com la
còpia de ia cosa, ja com l'efecte de la seva acció, ja
com a signe delator de la seva presència, entenem
que ia cosa és existent per determinar la sensació.
El llinatge bumà ha entès sempre que prediquem la
existència de tot aUò que ens impressiona o de tot
allò que l'experiència ba ensenyat que és capaç de
impressionar. Capim la possibilitat que bi hagin
coses que no impressionen per mancar d'un sentit
adequat que bi reacciona; però aquestes coses no sa¬
brem rúai si existeixen o no precisament perquè no
ens impressionen, per mancar-nos l'element lògic de
què induïm l'existència. Ara bé: si comencem per
deslligar la determinant de l'efecte sensorial deter¬

minat, i suposem que la raó sensible basteix l'objecte
des d'eUa mateixa, entrant-hi o no els elements seu-
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sorials com a materials de construcció, per quina raó
li hem de postular l'existència? Li hem de postular
perquè de dintre se'ns mana? A això respon el llinat¬
ge humà en pes en estat de puresa que aquí no postu¬
lem res, car descobrim l'existència de la cosa men¬
tre sabem que ens impressiona: si no ens impressio¬
nés no sabríem mai que existís. Contra el iwrer de
tothom, diu Benno Erdmann que en concebre l'objec-
te hi capim una força immanent que li ajunta els
predicáis i el centrifuga enfora com si Uur vida
fos independent de la vida de Ja ment que els basteix;
però hom en estat de puresa li preguntarà:—Aquest
objecte, que la ment basti deslligadament de tota
determinant exterior, existeix? Qo que lògicament ha
d'ésser, ésf

Mireu còm tot torna, en aquest món; mireu còm es
renova el veU problema de Descartes que esmentà¬
rem a la lliçó primera: l'antic plet entaulat amb mo¬
tiu de l'argument de sant Anselm. Com es digué
llavors que Déu no és existent pel sol fet de conce-
bre's com a perfecte, seguim dient nosaltres que el
món exterior no existeix per obra de la ment que el
concep: és una altra la raó que ens obliga a creure
en la seva existència, precisament la que és omesa
per Kant per estimar-la dogmàtica: la de la deter¬
minant que ens impressiona. Si haguéssim de creure
en la seva existència per la manera nova de pen.sar
instaurada per Kant, nosaltres, els dogmàtics (?),
dubtaríem si la ment que ens empeny a creure-ho és
un somni dels que descrigué Descartes; però ells no
en dubten pas, car la fe racionalista és més cega que
la fe dogmàtica.

Vegi's, doncs, còm creiem en l'existència del món
exterior, no perquè la ment des d'eUa mateixa li
postuli l'existència o perquè per certs ressorts fun-
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clonals ens presenta fora d'ella ço que és en ella i per
ella. El llinatge humà no ha cregut mai res d'aques¬
tes cabòries: sempre ha cregut que la seva existèn¬
cia és per ella mateixa, indeiiendentment del funcio¬
nament de la ment; i ho creu així a partir del mo¬
ment de la vida en què es descobreix que hi ha una
cosa que i'impressiona.

Còm arriba a saber el llinatge humà que ço que
l'impressiona és una cosa que subsisteix independent¬
ment de ia impressió mateixa? Heu's aciuí el problema
que ens ha de donar raó d'aquesta seva manera de
pensar, d'aquesta certesa ferma que res pot rebatre
ni commoure. Algunes vegades n'hem fet esment en

el curs d'aquestes lliçons. Amplament desenrotllo ei
tema en els meus OrUjens del coneixement, 1 no he de
rei)etir-ho; però, sense regolfar-hi, jo us ho faré avi¬
nent convidant-vos ara a observar-ho en el nin nou

nat quan la fam el mou a cercar fora ço que en el
cos 11 manca iier a mantenir la vida. Els sentits en¬

dormiscats res 11 han dit encara dei món exterior:
en canvi, l'organisme, des d'eU mateix, excita la sen¬
sibilitat tròflca, i les sensacions de la fam són des¬
vetllades en una consciència inferior que es fa així
el tornaven de les coses que en el sí de l'organisme
manquen. En ingerir ço que 11 manca, la fam s'apai¬
vaga i així és com apunta el coneixement, boirós com
un trenc d'alba, de què la cosa li és retornada.

Quan ia fam reneix, el nin es deleix per ella, i per a
xuclar del mugró cap necessitat té de saber còm és
sensiblement aquesta cosa, car el coneixement d'una
cosa o un quelcom substantiu pressuposa el del seu
revestiment sensible. Això ve després a mesura que
amb el tacte coneix el mugró, amb la boca i el nas
el gust i la flaire de la cosa, amb la sensibilitat tèr¬
mica la seva tebior: Uavors aquestes sensacions són
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signes que li anuncien la presència de la cosa que 11
manca i li és retornada.

No cal passar més enllà i exposar còm s'arriba i>er
la sensibilitat trófica a diferenciar unes coses d'altres
segons saturin unes o altres necessitats; còm les sen¬
sacions externes es fan el signe d'allò que nodreix;
còm s'arriba a saber que sén fora del cos i cal apro-

par-s'hi per a experimentar-ne de nou el delitós efec¬
te com a signes que són de coses reals; còm es fan des¬
prés signes representatius dels objectes, en els quals
es iiercep un quelcom real... ïot això seria molt llarg
de contar, i amb l'apuntat en tenim prou per comiren-
dre la manera còm el llinatge humà arriba a entendre
que en el món lii ba un quelcom que l'impressiona.

De còm tot això fou fet a la ment, el llinatge humà
res en sap, ni li cai esbrinar-ho per a poder viure i
distingir en el món exterior els cossos que directament
0 virtualment contenen les substàncies que manquen a
l'organisme, per haver-les consumides; però ell ho
.sjip, i en l'aigua percep. Independentment de son as¬
pecte sensible, un quelcom que ni és transiwirent,
ui és fred, ni calent, que és el mateix quelcom que a
l'organisme manca i reclama per la veu de la set; còm
percep en les mongetes i els cigrons, de la carn i el
greix, altres coses reals que tornaran al cos vivent
Jes mateixes coses que li manquen. Feu entendre al
llinatge humà que aquestes realitats que comprèn
com a existents en l'aigua, les mongetes, els cigrons,
la carn i el greix, la ment les hi postula en concebre
els objectes segons ella és i no segons elles siguin!
Feu-li entendre que no sap que l'aigua és aigua iwr
haver comprovat per una experiència viva que és ella
1 no altra la que conté allò que manca al cos i ho
crida per la veu de la set! Feu-li entendre que tot això
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és producte d'un artifici lògic treballat per les cate¬
gories i el joc dels judicis!

Qui pretengui fer entendre al llinatge humà que
l'ésser que en les coses percep és eU qui 11 posa, cal
que comenci per desfer-li la ment de què ara disposa
i que això li ensenya, i fern-n'hi una de nova que li
faci veure la realitat de les coses ú'una manera dife¬
rent de còm ara les veu; car mentre es serveixi de
la ment seva, tal com la crea l'experiència, seguirà
veient aquesta realitat de la seva manera.

lleu's aquí el cas de la filosofia kantiana. Hom, de
(ot temps, donà com a irrevocablement segur que en
totes les coses hi ha quelcom. No sabia còm ho havia
arribat a saber; però la veritat és que ho sabia. Ve
un dia que un home més que genial es proposií ex-
plicar-ho, i eU veu que la idea de l'ésser no ve ni pot
venir de les sensacions, car les sensacions, tai com
en son temps se les entenia, subministraven les qua¬
litats amb què l'ésser podia vestir-se, però no el cos
real a què eren posades, i llavors és quan digué que
sempre és pressuposat, i per aquesta raó és infós, com
el ver subjecte de tot ço que concep. A partir de
aquest instant ell formula una manera de pensar di¬
ferent de la manera del llinatge humà. Ell diu que
l'ésser, i amb eU l'existència, és postulat de les co¬
ses ipercebudes en el món exterior, i el nostre llinatge
unànimement assegura que percep en les coses la
realitat en tant experimentalment descobreix que hi
és. Còm ho descobreix? Oint la veu d'una mena de sen¬
sibilitats de les quals Kant no hagué esment. Kant
no sospità mai que existissin nervis que diferenciessin
unes substàncies d'altres. Ell ignorava que en ei re¬
vestiment mucós del budell duodèn, per exemple, hi
ha una sensibilitat que diferencia les substàncies al-
buminoides, les feculentes i les grassoses amb la ma-
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teixa acuïtat que l'orella els tons; que a la sortida de
l'estómac tii ha una sensibilitat tan fina, que distin¬
geix les substàncies que l'estómac ha de pair i. relé
tancant-se, i les que no ha de pair 1 deixa passar
obrint-se, con si tingués l'enteniment d'un escarceller
que sap a qui ha de permetre la sortida i a qui no.
Tampoc sabia que en la part més pregona dels ele¬
ments cel-lulars s'implanten terminacions nervioses
que són sensibles als canvis substancials que aquests
elements experimenten en gastar-se, i que aquestes
excitacions, deturant-se en estacions de pas o arri¬
bant directament fins al ganglis basals del sensori, hi
retrunyen desvetllant les sensacions de fam, que són
com la veu de ço que manca, com us deia fa poc. Com
no sabia això^ tampoc sabia que aquestes substàncies,
que la fam acusa a la consciència com absents, quan
són ingerides, l'estómac les acusa com a presents,
tan subtilment, que, quan s'han ingerit tres o quatre
unces de carn, eU diu:—Ja en tinc prou, d'aquest
menjar fort;—i, quan s'ha ingerit un plat d'arròs ben
curull, ell diu:—No n'hi ha prou, encara, d'aquest
menjar fiuix;—car ell no coneix l'ingesta per volum o

pes, sinó per la seva qualitat substantiva. De totes
aquestes dades, impreses en el subsòl de la intel-li-
gència, Kant no en tingué coneixement, • i, procedint
com si no hi fossin, en trobar-se amb l'ésser estatuït
a la ment, digué que ja hi era de per sí mateix. Però
el llinatge humà, que en estat natural no barrina
sobre aquestes coses, les pren còm les troba fetes,
sense saber còm es feren, i no prescindeix pas de
aquesta munió d'experiències per les quals vingué en
coneixement que a les coses del món exterior hi ha
un quelcom, i per aquesta raó les judica d'una ma¬
nera diferent de còm les judica la filosofia kantiana.
De la mateixa manera que la ment del cec no té de
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J'espai la imatge de la continuïtat que se'n forma el
visual, sinó la d'una successió, per faltar-li l'element
de què és inferida; així la ment kantiana no pot
tenir del quelcom que atribuïm als objectes la ma¬
teixa idea que en té el llinatge bumà, per prescin¬
dir dels elements lògics de què és inferit i dels quals
no prescindeix pas aquest. Per això és que ia ment
kantiana no és pas com la ment comú, i per aquesta
raó no pensa com el comú de la gent, sinó d'altra
manera.

Qo que diem de la realitat exterior i de la seva exis¬
tència, cal dir-bo de l'espai. Kant, recloent-se en el
sí de la seva consciència, examina còm se li presenta
l'espai, còm és en eUá; i d'aquest examen conclou
que l'espai és una intuïció a priori. Bs el més bell
treball de Kant, el més acurat; qui sap si és també
el que millor segella el seu geni. Amb ell comenga la
seva obra: tot ço que demés la comiion és una nova
aplicació del procediment que aplica en la recerca de
l'espai. Per cinc raons el considera donat a la ment
originalment com la condició de tota experiència
possible. D'aquestes raons n'exclourem la quinta, car
s'hi suposa que l'espai geomètric no és pas ia resul¬
tant d'una inducció, i en això hi hauria molt que

dir, i en dir-ho ens allunyaríem de la qüestió que
ara tenim entre mans. Mirem, doncs, quines són
aquestes quatre raons, exposant-les concretament i
clarament sense intenció de rebatre-les, car no pre¬

tenem sinó fixar la posició en què es situa Kant
i des d'on es veu l'espai com a purament subjectiu,
amb la idea de fixar-ne després una altra des de la
qual l'espai és vist al revés de còm es veia des de la
primera. No tractem d'armar discussions vanes: trac¬
tem solament d'exposar la manera còm la pensa kan¬
tiana mostra l'espai, còm a cosa subjectiva; la ma-
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ncra com la pensa del llinatge liiimà veu l'espai sen¬
sible com a cosa objectiva, oposant a un punt de vis¬
ta un altre punt de vista.

Mireu còm és la primera de les susdites raons. Ell
diu que no és possible conèixer un objecte exterior
sense flxar-ne la posició, el Uoc on és; però la po¬
sició d'un objecte exterior no es pot fixar independent¬
ment dels altres; de manera que, per iioder procedir
al coneixement d'un d'eUs, és indispensable que la
seva posició i la dels altres ens sigui originàriament
donada ensamble o com un conjunt. Aquesta, preci¬
sament, és la funció de la forma de la sensibilitat
que ens ho presenta així perquè l'espai ja és a la fa¬
cultat intuitiva. Lodze compara aquesta forma a una
xarxa que reté les sensacions o les copsa estampint-
les en els Uocs que a cada una correspon. Si aquesta
funció primordial no fos a la ment inferior, còm la
ment podria conèixer, després, de les colors, els gus¬
tos o els sons, si començaria per ignorar on acaba el
blanc i comença el groc, on són les sensacions de
salat o dolç, d'on vénen els sons? Això no seria pas
ix>ssible: la localització és Indispensable per a tota
ulterior comprensió. Doncs, si és lògicament necessà¬
ria la forma d'espai com la condició prèvia de la pos¬
sible comprensió de les sensacions; si sense eUa les
sensacions serien donades, al llindar de i'intel-lecte,
caòticament barrejades com una mar revolta; la for¬
ma hi és, sense cap dubte, perquè hi ha d'ésser.

Diu Kant, en la segona raó, que no hi ha un punt
en l'objecte que no sigui representable com un punt
de i'espai independentment de l'objecte; i això li
demostra que la representació de l'espai no depèn
dels objectes, sinó tot el contrari: és la representació
dels objectes ço que depèn de l'espai. Tant és així,
que, si els traiem tots, i'espai queda com abans, i, així
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que fixem uu punt o fii fem un clos, ja es concep
en aquest Hoc o en aquest clos la possibilitat d'om-
plir-los amb la representació.

En la raó terça, diu Kant que l'espai és una intuï¬
ció lògica anterior a la intuïció de les parts en què
es pot descompondre, car el coneixement del tot es

pressuposa al de les parts.
Per últim, en la quarta raó ens fa notar que la

representació de l'espai és d'una naturalesa ben di¬
ferent de les representacions conceptuals. En formar-
nos el concepte d'una unitat química (la sal comú,
Ijer exemple), abstraiem d'una certa mena de cossos
les qualitats i les propietats que els són comuns, i
així és com diem:—^Tots ells són blancs; tots ells
són salats; tots ells cristal-litzen en la mateixa for¬
ma, tenen un mateix pes específic, una mateixa com¬

posició.—Però l'espai no l'abstraiem pas de res; el
espai no és de cap cosa; l'espai és representat com el
continent on les coses són col-locades. Mireu, doncs
còm és la veritat que exclou de sí el sensible, còm no
es necessita d'ell per a capir-lo.

Cal reconèixer que totes aquestes observacions in¬
trospectives són admirablement fidels i són exactes.
Res és més cert que, si no comencéssim per fixar el
lloc d'on vénen les sensacions, restarien sempre incom¬
preses: experimentaríem amb eUes una modificació,
i no sabríem què la fa, Uigant-la amb la seva causa,
perquè Ignoraríem on és. Es, doncs, absolutament
cert que, per a conèixer les coses del món exterior
ens cal abans que tot, conèixer el Uoc on són. Però
el Hoc on són aquestes coses no ens ve pas de l'efecte
sensorial que ens produeixen, car és de tota evidèn¬
cia, ja que és un fet observable, que, per saber que
aquest efecte bo és d'una causa, la primera cosa que
necessitem saber és el Hoc de residència d'aquesta
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causa, 1, per tant, és el coneixement del lloc el que
es pressuposa a la gènesi possible d'aquesta primera
Intel-lecció per conèixer el lloc on és la cosa perce¬
buda, 1, com que del món no en rebem sinó Impres¬
sions 1 no hi ha Impressions de Hoc, restaríem inco¬
municats amb eU eternalment, malgrat rebre'n Im¬
pressions, si no fos la mateixa Intel-llgèncla la que
les ix)sa a Uurs Hoes respectius. Tota l'ànima de la
Intuïció kantiana de l'espai batega en aquest raona¬
ment fort, ben digne de la ment poderosa que el creà:
la resta no és sinó un complement d'aquesta idea
cabdal.

La veritat és que la ment ens presenta els objectes
col-looats en l'espai amb la forma que els és pròpia;
1, quan ens preguntem còm entenem aquesta forma,
tot seguit velem que els és com sobreposada, car la
podem dibuixar comprenent-la Independentment de
l'objecte 1 com sl no en formés pjirt. Això només ens
passa amb l'espai, i en certa manera amb el temi)s.
Una color encesíi a la retina no es pot pas despen¬
dre d'allò que l'encén, restant-hi vinculat; una sa¬
bor o un so no es pot pas Isolar de la cosa que desvet¬
lla l'una o l'altre; però el lloc o la contigüitat de
llocs de què resulta la forma són despresos amb fa¬
cilitat de la cosa sense que a la cosa 11 manqui res
del que tenia. I, sl això és així, evidentment com¬

prenem la calor, la sabor o el so com a signes del
quelcom que les fa. Imatges d'ell; però l'espai no és
signe de res ml n'és la Imatge, 1, si concretament no
és la Imatge de res que sigui, evidentment és una re¬

presentació pura.
Tot això, situant-nos en el punt de vista kantlà,

resulta prodlglosament ben pensat, convincent i de¬
mostratiu. Però el Uinatge humà no ho veu així, de
tot temps: eU, al revés del que creu Kant, entén

i5.—Filosofia crítica.
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que, en el lloc en què es perceben les coses, les coses
bi són; i no és que bi siguin perquè així bo capim,
sinó que bo capim perquè bo descobrim per l'experién-
cia. Oreu, a més a més, el llinatge bumà, que la
cosa que omple un lloc impressiona des d'ell i és
capas d'impressionar des de les variadíssimes parts
de què es compon diferenciadament, com si aquesta
cosa estigués rodejada de Uocs distints on es continua
fins a arribar a un límit més enllà del qual la cosa
ja no bi és car cap impressió produeix. La manera
còm acaba o termina aquesta cosa es concep com la
seva forma; més enllà d'aquesta forma ja no bi és;
i bo judiquem així perquè nosaltres creiem, confor¬
me s'és dit anteriorment, en l'existència de les coses

per la capacitat d'impressionar-nos, i on falta la im¬
pressió manca també aUè que la causa. De tot això
resuita que el Uimitge bumà creu que la manera còm
terminen les coses, la forma llur, no els són sobrepo¬
sades, sinó que són propietats d'elles mateixes; les
imatges que ens formem en són còpies, perfectament
confrontables amb llurs originals. La ment en estat
de puresa no ba dubtat mai que un cos esfèric és es¬
fèric, que un cos rodó és rodó, que un cilindre és cilín¬
dric, que un de pia és pla; i bo són per eUs mateixos,
independentment del tacte que els toca, de la vista
que eis veu. Les representacions sensorials dels ob¬
jectes no són còpies de les coses, car les qualitats sen¬
sibles depenen de les distintes propietats reaccionáis
específiques que responen a l'exitació; però les repre¬
sentacions de la forma de les coses no són pas com
aquestes: són el calcat d'aquestes formes. Per això
Galileu Galilei les considerà com a propietats pri¬
màries de les coses.

Això creu, el llinatge bumà, de les formes de les
coses, i no sap pas per què bo creu, ni s'bo pregun-
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ta; però ell ho troba formulat així a la seva üitel-
ligèncla, i per ella es guia 1 en ella s'inspira en ju¬
dicar de llur objectivitat. Kant examina còm ós donat
el coneixement de l'espai, i del seu exameu conclou
que és donat com a forma subjectiva; i, si és donat
així, l'espai no és pas fora de la ment, no és pas
objectiu. I amb això es crea vna nova manera de
I)ensar, respecte de l'espai, completament diferent
de la manera còm l'ha pensat sempre el llinatge hu¬
mà. Havem vist les raons que el penetraren de la
subjectivitat de l'espai: mirem ara còm, col-locant-
nos a un altre punt de vista, aquestes raons no són
tan bones com semblen, i com tenim .sobrers motius
per a creure que qui concep bé l'espai és qui el con¬
cep a la manera del llinatge humà.

Kant, situant-se dintre la ment, observa que les re¬
presentacions que objectiva ho són a un lloc o a la
suma de llocs contiguament eol-locats, de Ja qual con¬
tigüitat resulta la forma llur. En aquestes repre-
.sentaclons descobreix a elements sensibles que no vé¬
nen pas de la ment mateixa, sinó que 11 són donats;
però el'lloc o la forma d'eixes representacions no es¬

devé pas d'elements sensibles, de res que a la ment
sigui donat, i d'això infereix que el lloc elemental
o la contigüitat dels llocs que fan la forma ja és a
la ment com a espai sensible. Mirat així, forçosa¬
ment hl hauria d'ésser. Nosaltres valorem un espià
mitjançant el coneixement d'un altre espai; valo¬
rem una llargada per una altra llarga, una amplada
per una altra amplada; un espai sensible és sempre
una referència a un altre espai sensible, un punt a
un altre punt; jperò quan deixem de comparar la llar¬
gada o l'amplada d'un cos amb la d'un altre, quan
deixem de relacionar un punt amb un altre punt 1 en.s

preguntem per la primera llargada, per la primera



amplada i pel primer punt, forçosament havem de
creure que aquesta última referència del punt ho és
amb la representació del punt, com la de l'amplada
o la llargada ho és amb la representació d'elles.

Establint una relació entre el subjecte i l'objecte,
com l'establia Kant, no hi ha luis cap dubte que el
primer espai és en el subjecte; però aquesta relació
és mal establerta i és arbitrària, car l'observació ens

ensenya que el primer espai és en el cos. L'última
referència del punt extern ho és amb un punt del
cos situat en ei tegument extern o a la retina; l'úl¬
tima referència d'una llargada, d'una amplada, d'un
relleu o una fondària ho és constantment a una part
del cos que l'ànima concep com a pregona, llarga o

ampla. Si aquesta ànima no comencés i)er represen¬
tar-se les parts del cos col·locades les unes fora de
les altres; si en elles no hi fossin descriminades noves
parts emplaçades en Uoos diferents d'on són les al¬
tres; si no es representessin conjuntament els Uocs
com una contigüitat; mai de la vida podrien repre¬
sentar-se en les coses d'enfora parts que ocupen un
lloc diferent deis altres, ni ilur contigüitat, car

aquests punts o aquesta extensió no farien referèn¬
cia a cap altre punt ni a cap altra extens'ó. Ara sí,
que podem fer-la, car és en el propi cos on és domrt
l'espai primitiu.

Fou verament admirable la intuïció de Johannes Mu¬
ller quan així ho capí, conforme digui a son temps.
Amb ella es comprèn tot seguit que el punt de vista
kantià era un mal punt de vista. Res ens ve del món
exterior que ens pugui informar de eòm estan col-
locades les diferents parts de què es componen les
coses, o sigui els llocs que ocupen; i com, malgrat
d'això, la intel·ligència comprèn que totes elles ocu-
I)en llurs llocs respectius, era de creure que la in-
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tel-Iigèncla és la que de sí mateixa els hi col·locava.
Però des del moment en què descobrim que aquesta
ooJ-locaeió és una mera referència a la coWocació de
les parts del nostre propi cos, el problema es plan¬
teja damunt nous termes, ja que, sí res podíem sa¬
ber de còm estaven coWocades les parts de les coses

exteriors, per no rebre'n cap notícia, ara sí que po¬
dem saber còm col-loquem les parts del nostre C(js,
I)er rebre'n notícies fefaents.

Heu's aquí còm ei problema de l'espai primitiu o

de l'espai original és reversible a experiència. Tot ell
és reduït a destriar analíticament i per peces menu¬
des per quina mena de sensacions quinestèsiques ens
arribem a informar d'on sén el cap, el tronc o els
membres; de còm aquestes parts principals són con¬
cebudes com una suma d'altres parts a mesura que
són diferenciadament col·locades en noves posicions;
de còm s'arriba a descobrir que a la funda exterior
que les cobreix hi ha corpuscles que reaccionen a la
pressió en apropar-los a la cosa que els apreta; còm
s'aprèn la capacitat d'Impressionar-Jos per regions
isolades, més reduïdes o grosses, suggerint-nos el sen¬
timent del lloc on són. N'estem tan certs, que totes
aquestes parts del cos són efectivitats reals, com ho
és llur conjunt, que mai ningú en tingué dubte ni es
vantà de tenir-lo, com n'hi hagueren que es vantaren
de tenir-ne dels objectes externs, seduïts per vana
ciència. I, com que estem tan segurs que en el lloc
en què són percebudes hi són, també n'estem, per
la mateixa raó, que hi ha coses fora d'eUes quan la
posició en què les mantenim coincideix amb eUes,
deduint la posició d'elles de la nostra mitjançant les
sensacions de pressió que elles determinen; i així és
com diem:—^Aquest Hoc és ple d'una cosa que ens
impressiona, i estem certs que la cosa hi és.—^La va-
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lor objectiva que atribuïm a l'espai sensible es des¬
prèn de la valor objectiva que ens dóna el coneixe¬
ment distributiu de les parts del nostre cos: no es

pot dubtar de l'una sense dubtar de l'altra. De la
mateixa manera procedim quan en avançar la testa
provoquem una pressió en el front, o quan sense
avançar-la la rebem passivament i diem que la cosa
que la toca està col-locada ai nivell del front; que
quan diem que dues coses es toquen quan el pla de
contacte d'ambdues ooincideix. Però nosaltres no
hauríem arribat a compendre mai que en les coses
exteriors hi ha punts, hi ha plans de separació o

coincidència, si no hasuéssim començàt per conèixer
l'emplaçament de les parts del cos, si no haguéssim
fixat eis límits on acaba i comença altra cosa, creant
amb aquest immens treball l'esi^i original, del qual
tot l'espai sensible exterior és una mera referència en

últim terme.

Còm venim en coneixement de l'espai original? Pro¬
curàrem donar-ne idea a la Uiçó sisena, i més espe¬
cialment a la setena. Veiem nosaltres, com ho veu

tothom, que de bon principi aquest espai original
no és pas a la intel·ligència; que la intel·ligèn¬
cia mateixa es va formant conforme l'experièn¬
cia motriu va suggerint el coneixement rudimen¬
tari de les parts principals del cos, com s'hi
descriminen altres parts, com és conquerida la cai>aci-
tat de moure-les isoladament les unes de les altres,
com s'amiden aquests moviments per Uur extensió i
per iiur intensitat o energia, com amidant-los s'arriba
a descobrir que hi ha en aquestes parts altres parts
que es mostren sensibles a la pressió, com és fixat el
lloc on són i l'ànima serva la imatge de tots eUs i,
amb llur conjunt, la imatge dels límits del cos, que
és ço que anomenem figura. L'espai original és vingut
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a l'intel-lecte per les vies de l'experièneia; quan l'ei-
perièncla falta, l'espai no hi és pas; quan és grolle¬
ra, tot és borrós; quan s'afina, es va aclarint 1 per¬
feccionant el coneixement dels llocs. GroUera o afina¬

da, ço que per ella s'acusa a l'intel-lecte constant¬
ment no és l'emplaçament d'un buit, no és la posició
pura: és ia cosa emplaçada, el quelcom que és al lloc.
Quan la ix>rció anterior de la boca es clou damunt
del mugró nodrimenticl, per on pot eixir la Uum a la
intel·ligència sinó pel coneixement de la cosa que
aUí fou emplaçada? I quan, a força d'assajar-s'hi,
s'arriba a descobrir que n'hi ha una altra que és
sensible a la pressió a mesura que, allargant-la o es¬
curçant-la degudament, la provoca o deixa de pro¬
vocar-la, o la provoca lleu o forta, què fa sinó dife¬
renciar en aquesta cosa global una altra cosa a me¬
sura que fixa el lloc on és? Còm percebre la boca
sense emplaçar-la? Còm percebre el Uoc de la boca
sensible a la pressió com un Uoc buit o indepen¬
dent de la boca, si és en certa part d'eUa on es
descobrí?

Res tan realista com la formació del coneixement
de l'espai original, base del coneixement de l'espai
sensible exterior. Sempre la imatge del lloc és vincu¬
lada en la cosa que en eU hi ha, car precisament
ix de l'emplaçament de la cosa. Còm pot el Uinatge
humà capir-lo a la manera kantiana, dissociant el
lloc de la cosa, la posició de la cosa que la té, la
forma de la cosa que en ella termina, si totes les ex¬
periències de què esdevingué el coneixement de l'es¬
pai sensible en el cos i en el món exterior no tingue¬
ren altra finalitat que la d'emplaçar coses? Perquè
pugui compendre el Uoc o la forma independentment
de la cosa, és menester que renunciï a servir-se de la
intel·Ugència de què ara disposa, que és tal còm la
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creà l'eiperiència, i se'n faci una de nova; solament
així podrà veure l'espai sensible com a llocs buits,
com a posicions o formes pures. Això, precisament,
és ço que fa la Filosofia kantiana. Tot ço que en el
món exterior entenem com a espai sensible no con¬
sisteix en res més que en l'emplaçament de la suma

immensa de les coses de què es compon. Deduïm,
conforme havem dit, llur posició, de ia posició en què
mantenim la nostra; el lloc desconegut on són, del
lloc corporal conegut a què són referides: l'espai ex¬
terior, en aquesta baixa esfera, és fa com un calcat
de l'espai original, com una llargada ho és del metre
amb què s'amida. Però després d'això, a mesura que
la intel-ligència s'aixeca damunt de totes aquestes
dades empíriques d'espai sensible, a més a més de
concebre la posició en què les c-oses estan sensible¬
ment, concep la posició en què podrien estar, és a
dir, les posicions pures; concep les formes pures en
què podrien emmotllar-se, a més a més d'aquelles
en què empíricament estan emmotUades; concep el
punt com un Uoc pur, que és com dir com un lloc
buit; i així és com la ment altíssima es fonna la
imatge de la posició, la imatge de la forma, la imatge
del lloc, com la d'nn continent sense un contingut;
així també és com es forma la imatge de l'espai com
la d'un buit on les coses estan positivament col·lo¬
cades i, demés, on és possible emplaçar-les pel raona¬
ment lògic. Ço que comença en la ment pel coneixe¬
ment de l'emplaçament empiric de les coses que va
coneixent poc a poc, es després comprès superiorment
com a espai, de la mateixa manera que ço que co¬
mença a percebre's com a quelcom, A, B, C, N, a me¬
sura que és comprès que nodreix, passa després a en-
mir-se en la idea altíssima de l'ésser.

D'aquesta posició eminent baixa Kant per determi-
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nar la naturalesa de l'espai, i és molt natural que
no faci cap distinció entre l'espai sen,sible, tal com
se'ns dóna fet per l'experiència, i l'espai que la ment
basteix damunt d'aquestes dades primeres. Ell diu
que no es percep la posició d'un objecte independent¬
ment de la posició deis del voltant, i tal com trobem
ara organitzada la intel-ligència no bi ha dubte que
és veritat; però si no prescindim de la suma d'ex-
I)eriències de què aquesta organització resulta, i, amb
ella, la visió conjunta de l'espai lliure i ocupat pels
altres objectes del voltant, nosaltres veurem que en
la ment naixent del nin que xucla del mugró, tot co¬
mença i)er la comprensió del Uoc únic i confús del
mugró i la boca. Després es diferencia l'una cosa de
l'altra: després, amb la intervenció de noves expe¬

riències, es va veient que el mugró forma part de la
mamella; la mamella de la mare; l'emplaçament de
la mare és relacionat amb l'emplaçament dels objec¬
tes de l'estànca, i successivament. Dirà Kant que no
és possible compendre l'emplaçament d'un objecte in¬
dependentment de l'emplaçament dels altres en l'es¬
pai, i no^Itres li direm que naturalment que no és
possible mirant-ho de tan alt: mirant-ho des de baix,
i examinant com s'és feta aquesta visió d'espai, ell
veuria que a la ment no hi era. i en ella esdevingué
per obra d'un treball progressiu i no per obra d'una
forma.

Quan ens diu que no hi ha en l'objecte un punt
que a la vegada no sigui un punt de l'espai, ell no
fa cap distinció entre el punt sensible i el punt pur,
i, per prescindir de les experiències de què nasqué
el primer, identifica la naturalesa d'un i altre, i és
lier això que creu que objectivament no són res, que
són pures representacions; però, si no ho mirés
d'aquesta altura, veuria que el punt o el lloc sensible
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és la representació d'una part real que és allí 1 ei
punt pur d'una part possible, d'una part que no hi
és, però que s'hi pot eol-locar.

Diu Kant que ei coneixement de l'espai ho és d'un
tot, i que, per tant, es pressuposa ai coneixement de
les parts; i això també depèn del punt de vista d'on
es mira. Tenim ara el coneixement de la mà com el
l'un tot que es pot descompondre en parts i cada una
Ja és compresa en el coneixement de la mà; jierò
el nin, quan comença a cloure-la, no en té pas ei
mateix coneixement que nosaltres. Ell sap que allí hi
ha una cosa des del moment qu® la eol-locn en una

lX)sició, però ell no sap que en aquesta cosa hi ha
(ïïts i un palmell: ho sabrà quan faci amb els dits
1 ei palmell la mateixa cosa que féu amb ia mà. col-
Jocant-los diferenciadament, isoiadament, en una jx)-
sició; llavors és quan començarà a compendre que la
lüà és un tot.

Aneu, doncs, veient còm és que unes mateixes co¬

ses, vistes des de dalt o vistes des de baix, se'ns pre¬
senten de naturalesa diferent? Da ment kantiana,
que capeix les formes com a motllos buits, dóna per
sobreentès que en els objectes les formes hi són so¬

breposades per la ment mateixa, car eUa no fa cap
distinció entre la forma pura i la sensible; però el
llinatge humà, que judica de les coses de conformi¬
tat amb ço que fou naturalment preestablert per obra
d 3 Texper ència a la ment, fa una distinció radical
entre la ferma pura i la forma sensible, car, pel fet
d "ésser sen lb le, ell ja sap que en tot punt impressio-
n.at hi ha una cosa que impressiona i per aquesta
r,ió el punt sensible és indissociable d'ella, i .sap tam¬
bé que com ep el punt pur com a independent de la
cosa que Im oressiona, com així concep la forma. Llur
manera de ( ompendre l'espai sensible és diferent de
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la kantiana, car ell usa de la ment conforme se la
troba feta. mentre que la filosofia kantiana n'usa
conforme ella mateixa se la fa; l'una és la manera
natural de pensar; l'altra un producte lògicament ar¬
tificiós.

Com ei llinatge humà en estat de puresa no com¬

prèn i'existèneia i la realitat de les coses del món
exterior, i .parionament llur emiplagament en l'espai,
com les comprèn la filosofia kantiana, tampoc les en¬
tén com aquesta la ciència experimental, sinó com
aquell. Ella creu que és objectivament existent tot
aWò que impressiona, i això és ço que anomena cau¬
sa. Totes les impressions rebudes, en quant són i)er-
cebudes com a filles d'una causa són graduades d'ex-
]ieriències i les aixeca fins a aquesta jerarquia i)er
CO que tenen d'impersonals, que és com dir per és¬
ser imposades a la ment. Ella creu, a més a més,
que allò que impressiona resta amb la capacitat de
renovar ia impressió mateixa sempre que prefixem
les condicions en què la impressió serà renovada, i
això es ço que anomena experiment. En una i altra
la ciència dóna i)er suposat el mateix que el llinatge
humà: que la sensació és vinculada en la cosa que
la fa, que és efecte d'una causa. La filosofia kan¬
tiana rebutja el supòsit amb el pretext que és dog¬
màtic; però la ciència, com el llinatge humà, no ha
fet mai cas d'aquesta pretensió exorbitant, i, dogma,
o no dogma, ha seguit creient que aquest és son ver
fonament.

Ultra asseure's la ciència damunt d'aquesta base,
creu que per a relacionar l'efecte de la causa ne¬
cessita conèixer l'espai on és la causa, el temps que
hi roman. Per a eUa, tan objectius són l'existència
de la cosa com l'espai on és emplaçada i el temps
que hi dura. Ella no ha cregut mai que Tespai i el
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temps fossin formes subjectives, sinó calcats repre¬
sentatius d'extensions externes 1 duracions d'existèn¬
cia. Quan ella estableix una relació entre el volum
dels cossos submergits en un líquid o un gas i el pes
que perden, ella creu que la cosa que és tancada din¬
tre aquest volum ho és dintre un volum real del qual
la nostra imatge és còpia o calcat exacte, car la
nostra ment sap que fora d'aquests límits ja no hi ha
la cosa, com creu que el pes que perd aquesta cosa
dura tant com dura la submersió, responent la nostra
representació a una mida d'existència exterior. Aquí
les ficcions kantianas no hi caben: el volum imaginat
i el real, com el temps concebut dintre i passat fora,
es corresponen exactament com dues còpies amb llurs
originals.

Pel mateix estil, quan el raig de llum incident cau

damunt del llac i es trenca, el físic no té cap dub¬
te que allò que la llum crea damunt la retina ocu¬
pava un espai mentre fou incident i n'ocupa un al¬
tre en desviar-se; tan objectiva considera la direc¬
ció com la cosa que en eUa hi ha, car aquesta direc¬
ció sensible, que res té que veure amb la direcció
pura, no és sinó l'emplaçament de la cosa mateixa;
tan objectiu considera el moment en què la cosa es
trenca com el temps que roman desviada a través
de l'aigua transparent. L'únic que el físic no con¬

sidera com a objectiu és la mateixa llum, car ell
distingeix clarament l'efecte sensorial de la causa

que l.a fa i de la qual és el signe representatiu; pe¬
rò la cosa és en aquest espai, i en ell dura, tant si
es percep com no. Fa quatre segles que Galileu Ga¬
lilei formula aquests principis fonamenta'ls de la
Mecànica i la Física, i el físic d'avui segueix creient-
los sempre de la mateixa manera, malgrat i'imperi
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absorbent de Ja filosofia kantiana, de la qual no ha
fet cap cas.

La Filosofia kantiana pretén junyir l'experiència ai
sen racionalisme superbiós, 1 el que fa és pervertir-ne
el concepte, obscurint-ne la claredat que en tot temps
en tingué la ciència digna d'aquest nom. Kant s'en-
vania que el seu punt de vista respecte de la natura-
lesa de l'experiència era el copernlcà, 1 el que amb
això demostrà fou que no comprengué quin era aquest
punt de vista en Identificar-lo amb el seu. El món
venia creient, amb la major ingenuïtat, que el sol
sortia per l'orient i es fonia a l'occident, com els
astres declinaven a l'boritzó de ix>sta. Els uUs ho
deien així, i hom creia que els ulls deien ila veritat,
formulant per eUs mateixos l'experiència a la ment.
I Kant digué: «Mireu còm el moviment aparent, que
presenta com un fet la facultat sensible, necessita
del concurs de factors més alts de la ment per a
trobar si són o no veritat; mireu còm l'experiència
no ens ve imposada des de fora, sinó des de dintre,
per la ment mateixa». Kant s'errava en enraonar
així. La gent prenia com a real un moviment apa¬
rent perquè sense donar-se'n compte procedia pel ma¬
teix estil de còm procedeix el racionalisme kantià.
Ella prefixava el lloc on era el sol sense prefixar les
condicions objectives d'aquest lloc. Fixar un lloc,
havem dit nosaltres, és preestabllr una relació entre
un punt exterior capaq d'impressionar i un altre punt
intern que és impressionat; en el punt extern hi ha
realment la causa, 1 en l'Intern l'efecte. En fitar els
ulls damunt del sol, de bona fe creia la gent que el
punt retlnlà era fixe 1 que, per tant, el sol era on
es vela; 1 el que descobrí Oopèrnic fou que el punt re¬
tlnlà no era fixe, per anar-se'n amb la terra Uanga-
da a l'espai, i d'això ve que sembla que el sol es
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mogui i qui es mou som nosaltres. Ter a descobrir
això no calla el concurs de categories superiors ni dejudicis més alts, com creia Kant; go que calia era ob¬
servar-ho, objectivament, millor de còm s'havia ob¬
servat fins llavors: go que calia era assegurar-se desi el punt retinià era o no era fixe, en lloc de do¬
nar-ho per suposat. En aquest punt Kant volguédemostrar pràcticament que els sentits no ens donen
experiències fetes, conforme creu la teoria empíricadel coneixement, i en això tenia tota la raó: en go
que no la tenia era a creure que l'experiència la fala ment per ella mateixa o independentment de la
cosa que fa l'efecte sensorial i del Hoc objectiu onés. De cap manera es pot creure que és la ment la
que situa lògicament el sol a un punt fixe de l'es-
I>ai. Ja hi és, tan si ho pensa com no: go que cal
és descobrir-lo, i per a això cal posar aquest punt
fixe amb una altre que sigui tan fixe com eU: Aquestaltre punt no és a la facultat intuïtiva com una re¬
presentació, com creia Kant: és a la retina. Si
aquest punt fos verament fixe, per esguardar l'ull el
sol des d'un lloc immòbil de l'espai i no des de la
terra, tots estem ben segurs, absolutament certs, que,
si el sol es desviés de la línia que ajunta ambdós
[lunts, el sol es mouria. Són d'aquesta forma les ex¬
periències que l'home fa servint-se dels sentits: eUes
surten del coneixement previ de les condicions sub¬
jectives i objectives, internes i externes, del funcio¬
nament dels sentits.

Ara, arribats a ia fi del nostre curset de Filosofia
Crítica, una observació remarcable em sembla despen¬
dre's de la llarga enquesta com un consell o norma
de conducta i)er a l'esdevenidor. Més, molt més ens
ha de preocupar la manera de pensar les coses que
les mateixes coses pensades: la vàlua d'aquestes no
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depèn sinó de cèm sigui aqitella manera. Sembia que ia
recerca filosòfica és, per naturalesa, lliure, tan lliure
oom l'au que emprèn el vol des d'allà on li sembla;
i això no és admissible jutjant-bo amb bou sentit.
Com la ciència estricta viu sotmesa a règim o mèto¬
de, que ningú creu coercitiu (com ningú creu un aten-
tat a la llibertat del caminant el camí trillat per on
ía via), així la recerca filosòfica ba de renunciar al
dret anàrquic de pensar de les coses com millor li
sembli. No hi lia absurd més gros que el de creure
que la pensa és lliure, que li és inherent el dret a

discutir-ho tot. La pensa, insotmesa a règim, en dis-
cutir-ho tot va contra ella mateixa, car remou fins
els processos fonamentals d'on eUa surt.

Però, el règim de la ment, quin és?
La filosofia kantiana, avui dominant, iwdria formu¬

lar-ho així: Tot és conforme es concep, si es concep

lògicament. La norma seria bona si se'ns digués tot
seguit còm ho havem de fer, per fxjnsàr lògicament,
i per quins signes podem conèixer quan ho fem; pe¬
rò d'aquest asjpeete pràctic dei problema ningú en
paria. Jo m'hi he trencat molt el cap, amb la lògica
nova i podria dir-ne més del que n'he dit: a la fi
en sortí descoratjat. Ella em fa l'efecte de la Higiene
ideal de què ens parien els entusiastes. Amb ella, si
els sentiu, pot prolongar-se la vida fins a la mort na¬
tural, com un llum que s'apaga quan l'oli s'acaba;
però el fet de ia veritat és que, com que no sabem
concretament què hem de fer en la majoria dels ca¬
sos per aconseguir-ho, tots anem morint quan l'hora
ens arriba i ia corda ens falta, malgrat se'ns digui
que no hauríem de morir encara de sojornar la vida
d'una bona higiene. Ei mateix ens passa amb la
nova lògica redemptora. Ella ens diu que cal concebre
lògicament, i no reglamenta la forma d'aquest pen-
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sar: a més a més ens diu que iiem de concebre d'una
manera ben diferent de còm s'és fet sempre.

Prescindint, però, dels consells deis fiiòsofs ger¬
mànics, i deixant-nos portar pel bon sentit, com la
barca pel corrent mans, nosaltres veiem que la veri¬
tat vera (perdoneu el pleonasme) ix, en la ciència
experimentai, pensant les coses d'una manera com¬
pletament contrària de còm volen que siguin. I en
aquesta manera de pensar, tan conforme amb la del
llinatge humà de tot temps, tot està lògicament re¬
glamentat d'una manera tan elara i concisa que j
hom sap què ha de fer per trobar la veritat, què ha '
deixat de fer quan no la troba. Aquesta manera de
pensar és essencialment objectivista: ella abomina,
per xorca, de la pensa lliure; ella repugna les dis¬
cussions ; on el racionalisme pertenciós diu: — Discu¬
tim-ho, eUa contesta, amb freda austeritat: — Mi¬
rem-ho.

És clar que la Filosofia no és pas reductible a ex¬

perimentació, car si ho fos ja no seria Filosofia;
però remarqueu que la filosofia objectivista, la que
més desitja conformar-se amb la realitat de les co- j
ses, és la que millor sura per damunt de totes les |
tempestes. Recordeu els grecs. Ells foren genuïna- i
ment objectivistes, com per l'Instint que neix d'una !
naturalesa pura. Els jerarques que d'entre ells menys j
ho semblen, tot ço que veuen ho veuen en la natura,
tot fora de la ment de què es serveixen per a veure-ho
així. El mateix Plató, dintre el seu especial idealis¬
me, potser és més objectiu que Aristòtll. Els escollits
de la raça gloriosa més es preocupen de les coses
que són que de l'ésser; més dels espais que de l'es-
I)al pur, que ni té nom en la llengua grega; més
d'exposar la bellesíi tal com ix de la ment que la
percep en la natura que de cercar el perquè de l'ama-
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ble meravella. Tot passava entre eUs al revés de còm
Iiassa entre nosaltres des de que el subjeetivisme ger¬
mànic ens féu d'altra manera de còm naturalment
som.

La filosofia escolàstica fou grega per i'ànima i i)er
l'orientació, sense que tingués la ingenuïtat grega.
Enfonsada quan la pensa Uiure reivindicà per a si
uns furs que no té, els savis l'arreconaren, i els
beneits, que volen semblar-ho, se'n rigueren; però,
com que ia seva ànima era objectivista, eUa tornà
com una protesta viva contra el subjeetivisme ger¬

mànic, reivindicant per la puresa de la natura hu¬
mana els furs que U pertoquen i fi. foren descone¬
guts. Eixa és l'única escola espiritualista que i)ot
veure sense temença còm és bastida la psicologia
fisiològica dels nostres temps. Un cardenal, que és
més que un home per ésser savi i sant tot d'una pe¬
ca, ens en parla amb la major naturalitat i sense
esgarrifar-se'n. I si ens preguntem per què ha renas¬
cut la filosofia escolàstica, recaptant el resínete que
es mereix; per què veu sense recel els nous progres¬
sos; jo us diré que és per la Uur ànima objectivista,
que ahir fi mostrava les coses com són i avui les hi
mostra també com són sota els nous aspectes més
amples i espaiosos que els temps portaren.

El que es pensa en el camp de la filosofia no té
forca més que per la manera de pensar-ho. Es en va
que s'invoqui, per a la recerca de la veritat, la con¬
formitat amb les Ueis d'una ment Uunyana, per¬
duda en la tenebra metafísica; la veritat serà sem¬

pre confrontable amb allò de què n'és; sota uns o
altres aspectes, eUa serà sempre Vadequatio rei.
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