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DES UE MITJAN SEGLE XIX ES VA ANAR CÜNFIGURANT A CATALUNYA UNA TENDENCIA FILOSÓFICA QUE S'ORGANITZÁ al

voltant del que s'ha conegut com a Escola de Barcelona, una escola que es caracteritza, entre d'altres coses, per
l'intenc de considerar la filosofía com a teoría i també com a forma de vida.
En ei marc d'aquesta escola es poden situar pensadors de la talla de Martí d'Eixala, que fou presiden!, el 1837, de
Tanomenada Universitat Literaria de Barcelona, que incluía les facultats de Dret, Filosofía i Teología. Va rebre influencies del
Romanticisme alemany (Herder) i sobretot de l'escocés, és a dir, de les doctrines empíríques i inductives. Fou, pero, el seu
alumne Llorens i Barba qui introduí defínitivament la doctrina escocesa apuntada, la del sentir comú, que va exercír una gran
inñuéncia en la filosofía catalana del moment i de la qual fou deutor també Coll í Vehí, un deis seus alumnes avantatjats.
Míla i Fontanals, posteriorment, va centrar-se en Testudí í reflexió sobre l'estética i reuní tots els principís de
l'estética catalana de l'época, de la qual va ser el primer i mes importanc teoric. Consíderava idéntics en l'orígen el
bel! i el bo (idea present també a l'Escola Escocesa) i mantenía idees própies del neoplatonisme, que serán recollides
per Coll i Vehí, hereu de tota aquesta tradició, i plasmades en diversos escrits teorics.
Josep Coll i Vehí

,...,

Hem sítuat, dones, Coll í Vehí díns aquest corrent, dins la tendencia inclinada cap al psicologisme i Tempirisme
metodológíc de l'Escola Escocesa, acompanyada, en aquest cas, d'un cristianisme accentuat. Va viure el movimcnt de la
Renaixen^a, on confluíren elcments propis del Romanticisme (difós aleshores per tot Europa) i característiques própies
de Catalunya, com ara l'oposició general al liberalisme económic, que era l'opció majoritaria a l'Europa del moment.
Malgrat la reconeguda influencia que el Romanticisme va teñir en tot Támbit cultural, Coll es mantingué
interessat en la continuitat histórica, i reivindica els ideáis clássics en les obres preceptives, que inclouen reflexions
estétiques en la iínia del seu mestre Milá i Fontanals. S'hi pot observar un estret Iligam entre l'educació del sentiment
moral i la de l'estétic, i aquesta idea és present com a teló de fons en totes elles. Es podría dit de Coll que supedita
l'estética a la moral o que, almenys, la funció moral forma part de les atribucions de les obres d'art; han de desíliurarnos del que degradi i fer que l'ánima aprofundeixi en el coneixement propi( i).
Tot i diferenciar tres tipas d'obres, cíentífiques, poétiques i moráis, afirma Coll que Lo heüo(2} es una forma concreta,
sensihk, armónica y Ikna de vida, de lo verdadero, de lo bueno y perfecto. Lo bello satisface ia inteligencia, produce en el corazón
un placer puro y desinteresado, y estimula la actividad, fomentando el deseo de contemplar y producir la belleza. Es distinto de lo
agradd)le y deh útil, asícomo de h bueno y verdadero en ger\eral(3). Es a dir, que, tot i que la bellesa constitueix una realitat
en si, diferent del que és agradable i del que és útil (seguint la doctrina kantiana), i també diferenc de la bondat i de la
veritat, está estretament Iligada a aqüestes dues ultimes. La relació és tan forta que la veritat, tot i no constituir la finalitat
d'una obra d'art, n'és qualitat indispensable, ja que no hi ha bellesa sense bondat, segons Coil.
Des d'aquest punt de partida en sorgeixen tot un seguit de propostes educatives. Els literats que podríem denominar, a
grans trets, conservadors, com seria el cas de Coll i Vehí, se sentien integráis dins d'un impuls comú, afirma Alexandre
Galí(4), que entenia el progrés literari com una cara del progrés polític i social En el cas de Coll queda clara aquesta
tendencia a partir de la constatació de les coHaboracions que va fer a l'Ateneu Cátala, al seu Almanaque literario, que
s'adregava explícitament a les classes treballadores. En aquesta publicació, diversos autors presentaven l'exaltació deis
principis moráis i religiosos, plantejaven les conseqüéncies negatives de les liéis del liberalisme económic i acusaven el
socialisme i el comunisme per tal d'intentar descriure i estructurar una instrucció pública adequada per les masses.
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També és significativa la coMaboració freqüent, ja des del 1854, al Diario de Barcelona que, sota el íideratge de
Joan Mané i Flaquer, havia quedar convertit en portaveu del conservadorisme polític cátala a partir de l'any 1851.
D'acord amb la influencia neoplatonica ja present en Milá i Fontanals, afinna que la bellesa que aconsegueixen les
obres produídes peí ser huma és sempre relativa, ja que la bellesa absoluta es troba únicament en Déu. És per aixo que dona
moka importancia a la bellesa natural, mes que no pas a l'artística, ja que considera que les figures corporals son expressió
de la potencia divina. L'art, paraMelament, com a creació humana és concebut com a disciplina que eleva cap a la
perfecció, ja que és un procés análcg al diví. Tot i que la finalitat de l'obra d'art no és moraíitzar, com tampoc
no bo era la recerca de la veritat, la moral pura brilla sota una concepció veritablement poética: la bona
poesia moralitza i instrueix sense que aqüestes siguin les seves pretensions.
Déu és la font inesgotable del bell, segons CoU, per aixo es pot dir que Tapropament a la
bellesa és també un apropament a Déu. Déu és Túnic que posseeix la veritat absoluta (i la veritat,
diu a Compendio de retórica y poélica(5), és la primera qualitat essencial del pensament, és a dir,
el principal, el punt mes important), per tant la presencia de la gracia divina també es
manifesta en les obres belles. Si l'art {o bellesa) és un apropament a Déu, dones, és també un
apropament a la Veritat i a la Bondat. Veiem com s'uneixen, en conseqüéncia, idees
estétiques i intenció moral.
Coll va ser partidari del classicisme en un ambient ja romantitzat {recordem que Milá i
Fontanals publica la seva professió de fe romántica al diari E! Vapor, órgan de premsa del
liberalisme romántic creat a partir del 1833), i parla d'ordre i d'harmonia contraposant el
concepte de geni a la ¡dea d'un treball conscient subjacent a qualsevol obra artística. Afirma,
com els romántics, que la poesia ha de néixer espontániament de la intuíció, de l'entusiasme i de
la inspiració, pero posa émfasi en la idea que cal que la reflexió moderi els excessos de la fantasía,
que cal un treball inteMectual que posi fte a aquest material desordenar. Es imprescindible que hi
hagi equilibri i harmonía entre els dos factors.
Una condició essencial per trobar bellesa és «la unitat en la varietat», és a dir, la presencia d'un tot
orgánic, ordenar, ciar (l'obscuritat en Telocució, per exemple, és considerar un símptoma de decadencia), i
harmonic. La varietat (que seria fruit de la inspiració) ha de subordinar-se a la unitat (la intel-ligéncia, el que
proporciona coherencia i harmonía al conjunt}. La inspiració, pero, s'ha de conservar, ja que és la font de roriginalitat
i una de les qualitats generáis de relocució(6). El producte d'una creació artística no ha de manifestar-se com a
resultar de l'activitat de la rao o de la lógica sino que ha d'aparéixer com a creació Uiure de la imaginació, fruit de
í'espontaneítat pero mesurada per un treball intel-lectual que moderi aquests elements proporcionáis per la fantasía.
Només aixf Labra será harmónica i, per tant, bella i podrá produir un plaer estétic al receptor d'aquesta.
L'obra d'art ha de ser, dones, una síntesi harmónica deis diversos elements: no hi ha bellesa sí no hi ha bondat,
pero aquesta no apareíx sí no hi ha veritat,
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La tendencia estética representada per Mila i Fontanals té conseqüéncies fins ben entrar el segle XX: joaquim Ruyra i
Oms presenra una concepció semblant, malgrat que no pot relacíonar-se directament amb l'antic grup de l'Escola de
Barcelona ni es poden establír füiacions directes. Sense voluntar de caure en un reduccionisme massa fácil, intentem
destacar aquests elements perqué son un punt important i prou sígnifícatiu de la seva estética, son coincidents amb idees
de Col! i Vehí, i mostra d'una certa continuítar malgrat la incidencia del moviment Modernista.
També pet Ruyra la bellesa constítueix quelcom diferent del que agrada (idea acceptada de forma general, almenys a
partir de les observacions de Kant). Fa una análisi mes precisa del que pot proporcionar bellesa: únicament les sensacions
visuals i auditives (només aqüestes la mostren directament), ja que les gustatives, olfactives i táctiis están massa
connectades ais órgans sensitius que les perceben i n'impedeixen l'aparició. Aqüestes ultimes percepcions únicament
serán aptes per a la bellesa quan es desUiguin de l'interés orgánic, és a dir, quan siguin recordades. El plaer estétic, dones,
neix de la percepció, pero aquesta ha d'estat per sobre de les sensacions orgániques, a un altre nivell. Si domina el plaer
deis sentits no hi ha sentiment estétic. És així com l'erotisme, per exemple, será considerar una percepció inestérica.
L'estética queda de nou vinculada a la moral, i com a puní d'intersecció entre la sensació i la ínteMigéncia.
'l
Católic practicant, coMaborará en diaris com El Matí, fundat per Capdevila, i revistes com El Recull, fundada a
Blanes (on Ruyra passá la major part de la vida), el 1920, básicament literaria pero de tendencia católica. Es
conegut el scu costum de saludar amb í'expressió «Ave María Puríssima» en entrar a qualsevol Uoc, com recorda
josep Pía en fer referencia al moment en qué arribava a l'lnstitut d'Estudis Catalans, d'on era membre adjtmt de
Quimera des del 1918 i peí qual fou elegir duranr l'época de la dictadura de Primo de Rivera, en el moment en qué
l'anterior adjunt, Jaume Bofíll i Mates, passá a ser membre numerarí. Fou en el si d'aquesta institució on llegí, en la
cinquena fcsta anual del coLlectiu, celebrada el quatre de maig de l'any 1921, L'educació de la mventiva{l), on
manifesta part del seu ideari estétic.
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Va viure una época en h qual s'accentuaren les forces d'oposició al centralisme (básicament del 1898 al 1936), amb
Timpuls de revistes i diaris al mateix temps que, des de la Mancomunitat, es creaven institucíons culturáis i ideológiques
com ara l'institut d'Estudis Catalans (lEC), la Biblioteca de Catalunya o la Societat Catalana de Filosofia. S'iniciaren
també els priméis congressos universitaris (el primer el 1903 i el segon el 1918) i es constituíren arran d'aquests els Estudis
Universitaris Catalans, fundació que afavorí la normaíització deis estudis de filosofia. Tot i que Ruyra no participa en
aqüestes activitats concretes, sí que és convenient tenir-les presents per contextualitzar la seva tasca.
Ruyra va prendre part en esdeveniments culturáis de tot tipus: ais j(xs Floráis, com a participant {el 1902 a Sant
Martí del Canigó, on rebé un premi extraordinari), o com a membre convidat (fou Tencarregat del discurs presidencial
deis jücs Floráis de Moiá el 1904, Eí sentimeni estéík en eí moment ik la semodó, i del de Girona el 1907, amb Estética de
\e.s iinatges obstractes, entre d'altres). Partidari de les obres literáries amh presencia d'una lli^ó gramatical, coMaborá també
en tasques de recoUida de mots autóctons, fent un treball sobre el vocabulari de Bíanes, per exemple.
Tomant a l'estética, la qüestió de la inspiracio fou cabdal en I'obra teórica de Ruyra, tot i que en un primer moment
compartía la concepció tradicional i la considerava un alé diví on el ser huma té un paper merament passiu. Fou analitzada
i tinguda en compte d'una manera especial a partir de l'estímul que suposá per l'autor la lectura de l'obra de Poincaré
^'
Science e£ Méúioáe. Aquesta el porta a un replante] ament a fons de les idees que havia tingut per bones fins aleshores, i
7^
l'análisi de la inspirado es convertí en un punt central en les seves meditacions, juntament amb !a de la intervenció deis
sentits en l'experiéncia estética. En Veducoció de ¡a inventiva, la inspiracio és considerada explícitament com a vinguda
d'un món inconscient i com a prova eviáentíssima de ¡'existencia de Déu. L'art (mes concretament parla de la creació
literaria, igual que Coll), dones, és també per ell un camí d'apropament a Déu, tal com ho era per Coll.
Totes les combinacions fruir de la inspiracio son belles i intrínsecament veritables, fet que relaciona
de nou la bellesa i la veritat amb les creacions sorgides a partir d'aquesta.
Les referéncies constants al tcrme inspirado no pressuposen una negado de l'existéncia de Déu
sino tot al contrari, perqué Ruyra afirma que darrere d'aquesta es veuen la inteMigéncia i bondat d'un
inventor que ha previst totes les nostres idees. Els diversos elements formen, de nou, una unitat:
creació literaria, teoría estética, creences religioses,,.
La inventiva constitueix, per Ruyra, la virtut mes gran d'entre íes que l'escriptor anomena
«inteMectuals», pero cal educar-la. L'originalitat és un valor (com ho fou en general a partir del
moviment romántic), i cal defugir la imitació, idea que també defensa Coll, ja influenciat per
aquest moviment ideologicocultural. Ruyra considerava que ser artista no és copiar sino saber
combinar: qui copia no és artista.
En l'análisi de la teoría estética de Poincaré, Ruyra coincidí amb aquest a afirmar que el fet
que aparegui la inspiracio pressuposa que el problema s'ha plantejat anteriorment, encara que no
se n'havia obtingut cap solució. Es després d'un temps que sorgeix la inspiracio, després d'haver
intentat en diverses ocasions trobar una resposta a un problema determinar. Aixó implica, dones,
que la inspirado no sorgeix del no-^res, que únicament apareix quan hi ha un treball o reflexió
darrere que en possibilita l'aparició. L'esperit ha de dominar la inspiracio, creu Ruyra, ha de limitar-la
(en sentit de sotmetre-la a un esquema coherent),
El paper principal correspon a la inteMigéncia, pero l'ensenyament providencial, Taportacio definitiva,
la proporciona la inspiracio. La inteMigéncia únicament s'aplica després, per donar-li forma, per ordenar-la. La
inspiracio no es produeix sino com a tradticció d'un trehall profund, i així, tant la inspiracio com la inteMigéncia son
necessáries per tal de produir una obra bella, que se situará en la confluencia d'aquests dos elements, en la síntesi
harmónica a la qual feia referencia també Coll,
.. .^
Amb tots els elements comuns assenyalats fins ara, hem intentat decriure una concepció estética (vista en ambdós
casos a partir de la práctica i teoría de la literatura) present duranc un llarg període de temps a Catalunya, i
específicament en dos teórics gironins.
^
^^_^
Rosa Galí Brugada és Ilicenciada en Filoíogia Hispánica.
Eva Cuxart Casadevall ói, estudiant de Filosofia a la UB.

Notes
1. Croce exprcssará idees semblants uns trenta anys mes tard, quan afirmi a Aesthetica m nuce (1928) que el fonament de la
literatura és la consciéncia moral i que és inidenrificable amh la intuició pura, volició práctica o concepre.
2. I en aquest cas ia bellesa i l'art s'identifiquen plenament, és a dir, es preñen com a sinónims.
3. Compendio de Retórica y Poética. Nociones elementales de literatura. Barcelona. Imprenta del Diario de Barcelona. 1S73
{cinquena edició). Páf,'. 44. Vegeu la seva obra Históna de les institucions catalanes per obtenir mes informació sobre Tenturn cultural de l'época.
5. Pag. 55.
6. Cal teñir prcscnt que les reflexions cstétiques de Coll i Vehí versen principalraent sobre la creació literaria.
7. Tots els textos cit.at^ de Ruyra poden trobar-se a les Obres Completes. Barcelona. Selecta. 1964 (segona edició).

Revista d e G i r o n a /

188

mnv

1998

69 MOl

