
RECENSIONS DE LLIBRES

LluIs CUELLAR, Comprendre la filosofia,

Editorial Teide, S.A., Col•leccio -Que

cal saber', Barcelona 1981, 146 pagi-

nes.

Aquesta obra reprodueix una serie

de converses sostingudes setmanalment

davant els microfons de l'emissora bar-

celonina -Radio 4» pel professor Lluis

Cuellar amb el locutor Felix Benito

durant tres mesos (desembre de 1978 a

febrer de 1979). A mes d' una molt breu

Presentacio de l'autor, inclou tambe una

breu exposicio de la filosofia apareguda

des de la II Guerra Mundial fins a I'any

1980, en especial l'elaborada a Catalu-

nya i a la resta de I'Estat espanyol.

Clouen el llibre uns esquemes d'historia

de la filosofia ( principals pensadors i

corrents filosofics ) i una bibliografia

basica.
Amb llenguatge accessible, sense

abusar de tecnicismes estranys al profa,

Cuellar s'encara des d'una postura basi-

cament augustiniana / espiritualista /

personalista -i fins a un cert punt, i

tambe, orteguiana i existencialista- als
problemes filosofics centrals, a mes

d'actuals, segons el seu parer ( a titol

d'exemple, filosofia i veritat, concepcio

de Morrie, filosofia i ciencia, Absolut,

comportament hums...), per be que hom

hi detecta un interes prioritari per les

questions antropologiques i morals,

amb un rerafons metafisic , el d'un Ab-

solut transcendent . La filosofia es lla-

vors -un fiat veritas respecte a la totali-

tat del real-, home i historia incloses,

una recerca de la veritat amb afany de
totalitat i de radicalitat, la qual pretensio
la diferencia de les ciencies positives,

puix que la filosofia -inquisicio dirigi-

da a l'home, al mon i a Deu, orfena de
verificacio empirica-matematica--

salta per damunt dels fenomens empi-
rics i es dirigeix a 1'ultraempiric. Hom,

pero, es podria preguntar: ^i les Ileis del
pensament, la impossibilitat gnoseologi-
ca d'ultrapassar el fenomen i escatir el
-noumenon'? Aixo troba solucio en
l'afirmacio contundent que entre -el jo i
la veritat» existeix -una relacio de de-
pendencia absoluta>, car la veritat impe-
ra sobre el jo, -exigint-li que s'obri
plenament a ella i que la vagi proclamant
i plasmant vitalment>'. Aquesta veritat
(propiament Veritat amb majuscula) res-
pecta, nogensmenys, la llibertat de l'ho-
me, i s'acomoda a la perspectiva limitada
humana, pero personifica al maxim -les
capacitats (...) de poder coneixer i d'esti-
mar: un esser personal que sembla que
no pugi esser ningu mes sing Deu>>.
Aquest personalisme /augustinisme
s'entrelliga alhora amb un cert eco
heideggeria: veritat receptiva, pero en-
sems activa, perque l'home executa un
-salt » per copsar la Veritat que el soste:
no hi ha via cientifica per a arribar-hi.
-L'actitud correcta -soste Cuellar-
tant en la ciencia com en la filosofia, es la
d'obrir-se a la veritat, sense saber mai
quina fisonomia prendra-.

Pero el filosof tambe es accio, dira
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Cuellar recolzant - se en 1'onzena de les
Tesis sobre Feuerbacb de Marx ( el filo-
sof, afirma Cuellar , - vol coneixer, vol
actuar fins i tot socialment i politica-
ment» ). Sembla que aquesta afirmacio
no s'ajusta gaire a la marxiana , puix que
aqq uesta descansa , p recisament, en el
rebuig de la -filosofia. pel seu caracter
d'ideologia. Llavors , ^com la filosofia
(ideologia ) pot influir correctament en la
praxi quan aquella no es altra coca sing
una interpretacio / falsificacio des dels
interessos dominants ? Potser s'ajusta
mes a 1'esperit del text emprar I'expres-
sio -comportament hums . en hoc d'ac-
cio humana - filosofica . La questio moral
centra una bona part de la reflexio en el
llibre que comentem . Pero la moral
nomes tindra sentit per a I'autor si
l'home es portador d'una anima lliure.
L'home es troba destinat al be en el si de
la seva consciencia , alhora que es veu
obligat a obeir unes ( leis determinades
-quan aquestes son justes-. Ambdues
esferes no s'exclouen , ans al contrari,
s'interralacionen . La consciencia es fa
resso de la llei, proclama un imperatiu
moral que no ve d'ella mateixa. De la
natura humana o de Deu? Ambdues
-son respostes possibles , amb perfecte
sentit., admetra Cuellar. I en el terreny
de les Reis socials cal que aquestes
coincideixin amb les exigencies perso-
nals, cas en que consciencia i voluntat
no divergiran . S'entra aixi en I'autono-
mia moral sostinguda per Kant, encara
que Cuellar sotmet el concepte a revisio,
puix que refusa que les Ileis o imperatius
categories tinguin Ilur origen en la vo-

luntat ; ens trobariem Llavors, situacio

que resulta dificil d'admetre , que la rao

practica seria alhora - legisladora i stibdi-

ta>, amb paraules de Cuellar, el qual

conclou : -Jo m'inclino a creure que

l'origen de les autentiques lleis morals es

troba fora de la consciencia, en les

exigencies de la natura personal de

l'home: al meu entendre , les lleis morals

no son sing l'expressio d'aquestes exi-

gencies . Aixo no es -heteronomia.,

perque no sortim de la propia persona

moral .. La qual cosa vol dir -sempre

segons l'autor- superar els equivocs de

1'-autonomia" , fer compatibles cons-

ciencia lliure i Ile] moral. Cuellar protes-
ta davant una societat entesa -molecu-
larment- i proposa una societat fraternal
en la qual governin l'altruisme i l'amor.
Aquesta es, segons I'autor, la utopia
envers la qual cal esforcar-se. Encara
que, afegiriem nosaltres, una concepcio
cristiana de la moral haura de recorrer,
tard o d'hora, al suport d'una transcen-
dencia. Llavors, per que no preguntar
per la possibilitat i per la validesa d'un
tal recurs? Per que no preguntar per
l'origen antropologic, millor encara eco-
nomic i social, afinant mes la capacitat
critica envers la trascendencia dita co-
rrentment Deu? Per que no interessar-
nos per la utopia de la justicia? Es ben
dificil, pero, de sortir-se de la coherencia
a que obliga una determinada opcio
filosofica. 0 mes ben dit, es dificil de
plantejar-se certs problemes quan
aquests romanen aliens al sistema esco-
llit, quan l'ultrapassen a bastament.

Tambe seria licit de preguntar-se,
des d'altres perspectives mes recents i
diferents d'aquelles en que es mou el
Ilibre aqui ressenyat (per exemple, des
de Ia mes recent filosofia de la ciencia) si
la filosofia a l'any 1980 respon als
interessos, ben licits d'altra banda, de
Lluis Cuellar, i si no es mou ja dins unes
altres coordenades, en que ell hauria de
col•locar-la.

Joan Mane

Ramon ALCOBERRO , El desordre civic, El
Llamp, Col. - La Rella. . Barcelona
1983.

El desordre civic fou premi -Serra i
Moret>' 1983 de la Sots-direccio General
d'Accio Civica de la Generalitat de
Catalunya. L'assaig neix com a conse-
giiencia de la constatacio de la manca
actual d'un sistema de valors unitari.
Davat aquest fet indiscutible, altres pen-
sadors han apuntat la necessitat de refer
teoricament un nou sistema de valors
mes adient als nostres dies. Alcoberro,
pero, prefereix de no proposar cap
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