Joan Roura-Parella,
pedagogía i filosofía

GuiLLEM T U R R Ó

AMB RÜURA'PARELLA ENS U S HAVEM AMB UN DELS NÜSTRES QUE MES ENÉRCICAMENT HAN ESBERLAT EL TÓPIC QUE

pesa st)bre el tremp cátala, a saber, la manca de tota propensió per a la filosofía. Pero abans de passar al que acabará
essent una justificació del que acabera de dir, val mes que anem a pams.
...,:,
Un esbós biografíe

Per aquesta rao comen^arem amb un esbós biografíe. Nascut a Tortellá el 1897 (n'hem celebrat el centenari sense
pena ni gloria) va obtcnir amb exceMents acreditacions académiques el títol de mestre després de cursar estudis a
l'Escüla Normal de Girona. Sera ja en aquest període quan el seu esperit comenci a afai^onar-se. La qual cosa
s'esdevindrá a l'empara del mestratge de Cassiá Costal, fet que el dura a fer-se un Uoc en el movimenr de renovació
pedagógica. Es tractará d'una línia que no es veurá interrompuda quan a Madrid assisteixi a les classes de M. B. Cossío
i connecti amb el nucli de la Institución Libre de Emeñanzü. 1 de Madrid passará a Cañarles, com a professor de l'Escola
Normal de Las Palmas. Aquí bi romandrá fins al 1930.
Pero on veritablement rebrá un sotrac del tot decisiu per al seu avenir inteldectual será a Berlín. De la má
d'Eduard Spranger sofrirá un veritable punt d'inflexió dins la seva trajectoria.
Aquesta ja des d'ara i per sempre restará marcada per les ciéncies de l'esperit en la mes estricta ascendencia
diltheyana. També d'aquesta época n'arrencará l'interés per la tradició cultural germánica i aixo tant peí que fa a
literatura com a filosofía. No obstant aixo, no hi ha cap mena d'obstacle perqué la primerenca vocació científica quedi
desassisfida i noms com els de Turró, Pi i Sunyer i Cannon continuín essentdi molí propers.
*-"
'i
Fruit de tot aquest procés, l'ideari de Roura-Parella s'inscriurá dins el culturalisme de caire vitaltsta i pragmátic,
que, ensems, no fará mes que apuntar vers la seva constant preocupacio per la formació humana. Si és veritat, i per
Roura ho és, que tot gira al voltant de la pedagogía, ho será perqué el primat de l'acció és indubtable.
Retornat del seu periple alemany, ingressará com a professor a l'Escola Normal de la Generalitat de Catalunya.
D'ella, i fruit deis estretíssims Iligams que hi mantingué, guardará per sempre mes un gustos record. Les sevcs propies
paraules ens ho signifiquen: «en el correr deis anys he lingut l'oportunitat de visitar ¡es millors institudons per a la formació
de mestres d'Europa i el Nou Món, i cap no m'ha semblat tan perfecta com l'Escola hlormal de la Generalitat». Fruit del
deixant berlinés i peí que respecta a l'ensenyament d'aquests anys haurem de destacar la importancia concedida en tot
moment ais valors.
A redós del lligam que s'establí amb el Seminari de Pedagogía de la Universirat de Barcelona, Roura s'hi acabará
incorporant com a professor de didáctica a la Secció de Pedagogía de la Facultat de Filosofia i hierres i Pedagogía. Allí
es trobará amb una de les institucions mes reixides del moment en l'atrevida comesa de ser un auténtíc focus
inteldectual. Al seu bell mig la figura espléndida de Xírau, davant la qual el nostre protagonista sempre s'incliná,
D'aquesta etapa també sobresortírá el magne paper que tindrá a l'hora d'impulsar i mantenir la Revista de Psicología ¡
Pedago^a.
Peí que fa a la seva ubicació inteblectual, en ressaltará la cada cop major atenció que prestará a temátiques
artístiques i d'educació estética. Albora que no desaprofítará les oportunitats de víatjar arreu d'Europa per assistir a
nombroses conferencies i congressos. La voluntarietat d'aquests viatges s'estroncará quan a final de gener del 1939
hagí d'emprendre l'exili en companyia de Xírau i Machado. Serán esdeveniments que deixaran la mes indeleble
empremta en la seva ánima.
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Arribat a América, el seu primer assentament el trobarem a Méxic, on rot coincidint amh Xirau desplegará una
intensa activitat no nomcs de caire educatiu i intel'lectual, sino també huma. Peí que fa a aixo últim i només a tall
d'exemple, caldria esmentar l'amistat pregona que encetá amb Agustí Bartra.
De Méxic es traslladará ais EUA, on tot i que la feina, grácies a sovintejades ofertes, mai li manca, passará per
dificultats espirituals i angúnies que el duran a confessar a Bartra que «el nostre deslí, mes que trágic, és desesperat». No
obstant aixó, mai s'apartará del veritable nervi de la seva vida, eixamplant i aprofundint la seva cosmovisió
inteMectual Res mes coherent amh el seu ideal de la unitat del concixemcnt,
„.
Pedagogía i filosofía
Un cop haver passat revista a la seva vida, ens entretindrem un xic mes en el que constituiren les grans vocacions
de Roura: la pedagogia i la filosofía.
]a ho hem dit, i convindrá no oblidar-ho. El pensament de Roura girará al voltant de la unitat del coneixement
huma fruit nogensmenys de la unitat en qué reposen home i món. D'aquest pressupósit es derivará l'entendre la
pedagogia cora una ciencia espiritual, o el que és el mateix, una ciencia bastida pattint de la convergencia que tant
naturalisme (el que és) cíim metafísica (el que ha de ser) teñen dins el món de l'humá,
Aixó voldrá dir apostar per una pedagogia que tindrá en tot moment per horitzó
la vida. En tot aquest itinerari la petja d'Spranger hi será present ates que
rhome (esperit subjectiu) per a esdevenir com a tal bo baurá de fer xop de
cultura (esperit objectiu). Es tractará d'un cercle en forma de procés
vital que en el seu centre contindrá l'home, la cultura i l'educació.
Aquesta darrera com a necessária mediació entre la vida i Tesperit.
Pero si aquesta será a grans trets l'orientació en el si de la qual es
moura com a professor del Seminari, durant l'exili no fará ni mes
ni menys que aprofundir-la en una direcció eminentment
estética i artística. Aixo culminará en una concepció estética
que s'inscriu en la dialéctica de Texpressió i la forma. El que a
Roura mes li interessará será concebre l'art en ia seva
modulació educativa. Educació que no només tindrá un fi en si
mateixa, sino que tindrá una inequívoca implicació
comunitaria. Aquesta será el conjunt harmonic i integrar de
totes aquelles persones que bagin fet de la seva vida una obra
d'art. D'aixó se'n dirá realit2ar-se a un mateix.
1 és que l'home, en primera instancia ésser orgánic i natural,
trobará Tauténtic locus en el món de l'esperit. Es per aixó mateix que
de l'home se'n podrá dir que és un ésser axiológic, o el que és el
mateix, dotat de responsahilitat i Uibertat. L'empremta goethiana hi será
present amb alio que l'home és «el que ha d'arribar a ser». El coneix-te a tu
mateix socrátic al servei de l'autoformació.
El coroMari d'aquest desplegament viral del qual cadascú n'ha de ser el propi
rector será la nostra ocupació professional La vocació ens n'haurá d'indicar íes traces.
Assolir-ho voldrá dir haver acomplert el precepte segons el qual viure significa unificar. Lema d'ascendéncia clássica, i
que en Goethe i Schiller trobarem dos deis seus mes insignes garants.
Un altre tema important, al qual, encara que hagi estat de puntetes ja ens hi hem referit, será el de la globalitat de
la seva obra. El pensament i la cultura no podran ser altra cosa que sistemes, puix graviten al voltant de la unitat de la
condició humana. Será per aquest motiu que el filósof garrotxí s'al^ará enfront de concepcions antropológiques a l'ús,
tais com el mecanicisme, el vitalisme o el conductisme. El seu error; l'eshiaixament amb qué han resolt la
problemática humana. Aquesta unitat funcional es traduirá en l'ámbit social en un rehuig tant de l'individualisme
radical com deis totalitarismes, tendéncies, les dues, predominants en l'época. La cultura, en ser essencialment
histórica, ens alli^onará que només d'aquesta manera, de la má del passat, podrem arribar a habitar en el regne de
l'esperit. Per tot aixó, per al nostre autor educar equivaldrá a vivificar, o e! que és el mateix, a nodrir espiritualment
aixó que en diem home. Res mes difícil, i albora mes engrescador.
Guillem Turró i Ortega és Uicenciat en
geografía i historia i en filosufia.
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