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L text de les llie;ons que
Xavier Rubert de Ventós
ens ofereix en el llibre
Coneaement, membria, 10venci6 coro a pertanyents
al curs 1980-1981 del Col.1egige
Filosofia de Barcelona, publicació de
la qual ja hem fet esment en artieles anteriors, 6s una cmostru representativa de la personalitat intel.1ectual d'aquest importantissim
pensador nostre. Amb una agilitat
intel.1ectual que, grAcias a les seves
aparicions en els mitjans de comunicació de masses és ja del domini
públic; la penetració d'un mósof
que té publicats ja malta llibres agudfssims; una sólida preparació llibresca, que maneja sense devocions
de deixeble ni partits presos aprioristes; una prodigiosa imaginació
'ccreadoru. i un poder crltic de primer ordre, hom té la impressió que
escrivf a raig aquest text, mogut par
l'estfmul d'una intufció sabrosa, eixida tanmateix d'una base molt madura de reflexiona. Si el punt de
partida del seu discurs escrit -no,
el de les lli¡;ons orals del curset- és
la hipOtesi ficcionalista de Vaihinger, segons la qual el coneixement
huIDA no és una representadO adequada de la realitat sinO una ficció
útil par a assimilar el bombardeig
de les sensacions que ens assalten,
la trajectória se li dispara cap a
una teoría critica del nostre temps
-ell en diu una modernltat crltica-,
capee; de denunciar els mites d'avui
-elsneodogmatismes-,
que tanta
inte.1ectuals -en sentit ampli- del
nostre moment s'empassen. En se~ons quina, el de la ci~ncia, entes a
coro a conquesta de veritats mcommovibles; en d'altres, el d'una carta
mosofia que pretén reflectir fidedignament la realitat social; en molts,
el de la política que cea creo encarnñ1' el proc6i1 hiatOriCl o el de l'art
d'a"8ntguarda, cque pretán expresSU ciirectament l'esssncia d'allO es~tiCl, o el de la moral pretesament
deflUiuradora, cproducte del modero
descobriment de la libido i la leva
reprellió neurOtlc8l.
En aquest trajecte, profundament
coherent malgrat l'aparent canvi de
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tador: el de posar en solfa sobretot
els idealismes encara avui ccueJantu -els. monstres de la Raó de
Fichte, Schelling i Hegel-, perO
també els espiritualismes excelsament gratuIta i eIs closos dogmatismes del materialisme. Per a recorrer-lo de la manera que Rubert
creu idónia, el nostre ideador esbossa al llarg del seu escrit una original teoría de la ficció, no pas inspirada en el ficcionalisme de Vaihinger coro el lector hauria esperat, sinó en el mateix august Kant, felie;ment vigent malgrat la perruca setcentista i l'olla puritana del seu pietisme. Un Kant, que, contra la interpretació més generalitzada, Rubert
creo continuador de la tradició grega, i doncs, el mósof rector que pot
«actualitzar i replanttüar en el nostre m6n eIs cllllsics ideala de msaure, proporció, limit i f¡guraciól, és
clar, antidealistes,
No seria propi d'un article periodfstic que ens enfiléssim a resumir
I'Mbil discurs amb qu~ Rubert
transforma Kant en un grec coro
una casa. Al nostre judici, aqu6st és
el punt més feble de la teorització
de Rubert, i a l'exposició que en faclem haurien de seguir unes objeccions critiques que afeixugarien
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mentari. El designe- de Rubert, d'cacorralan els idealismes fent-se fort
en el que ell anomena el meoc1assiclsme de la flcci61 d'un Kant, continuador cmoderDI d'un PlatO i d'un
Aristótil, coro si el pur ficcionalisme
de Vaihinger, que nega el cardcter
c~recl de Kant, li vingués estret,
l'obliga a practicar una for(fada reducció de concomitdncies entre el
pensament hel.Mnic i el kantiA,
centrant-les en una discutible aproximació del limit. i la mesura de
l'ésser fmit grec all1mit i la mesura
del coneixement constructiu i de
ficcions de la teoría kantiana. Amb
tot, la brillantor expositiva, l'enginy
deIs salts i les digressions, la generositat nietafórica de les seves al.lusiGas a la mitología clAssíca -recurs
molt utilitzat al Col.legi de Filosofia-, i sobretot, la lúcida moralitat
de la conclusió a qu~ arriba, delecten i admiren el lector amatent, par
més que deixin traslluir la rapidesa
de la redacció. Ens permetem, nomás, de retenir un aspecte del seu
ficcionalisme, tant si Kant n'6s el
veritable responsable o només el
Vaihinger que fou el disparador del
díscurs de Rubert. Ens referim a
l'afirmació
-perfectament
congruent amb el criteri que alIó que
~s fals -la ficció- 6s útil-, se~ons

la qual tot coneixement -el de la
cI~ncia inclusivament- és merament
intermediari entre estimuls i respostes, car la ment no fa més que segregar unes ccategorleu que manteDen una relació funcional, no representativa, amb eIs estfmuls de les
sensacions. Si eIs coneixements no
representen els fenOmens sinó que
eIs assimilen fingint-ne una versió
simplement ~til: ¿~om s'explica que
la ci~ncia sigui capae; de preveure'1s, de ve~ades? ¿Com pot ser, coro
diu Rubert, que camb el tren equivocao -amb la ficció- carrlhem 111
lloc Juso --la previsi6-?
Sembla
menvs arriscat de pensar, coro sosté
Santiago Montserrat en el seu text
Plicologfa y Filica. Contribuci6n al
psicoanálisis del conocimiento cient1f1có,que la ment -científica elabora
UDSmodels teórica o concreta, referits a l'aparent realitat fenom~nica,
que intenten reproduir-ne e1s processos i les funcions. L'acceptabilltat deis models dep~n, sobretot, de
la capacitat que revelin de preveure
la totalitat de la conducta fenom~nica modelada, capacitat que estA
sempre en curs de revisió. No hi ha,
doncs, modela segurs i immutables
-és a dir, veritats cientffiques definitivas-, sinO graduaIs intenta d'aproximació que deixen sempre entre
par~ntesis la perfecta representativital del model i reconeixen 1'exis~ncia d'uns components de flcció
en el coneixement cientlflc que els
fa possibles. La ci~ncia en surt amb
la clara necessitat d'adoptar un posal modest, de resignar-se a ser,
mutablement humana, una aventura humana que s'arrisca en l'ombra. Conclusió que, en aquest camp
coro en el de la identificació i denúncia deIs altres miles d'avui, més
amunt assenyalats, ens remeten a
la modernitat critica que Rubert tan
agudament reclama.
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