
cau en els dos errors dels quals ens havia

F
revingut amb anterioritat : hi ha una
ormulacio imperativa erica (- Cal...-) i,

al mateix temps , una deduccio del deure

a partir de 1'esser ( 1'acceptaci6 i, adhuc,
l'exaltacio , com )a queda dit , de tota
desigualtat existent).

Igualment, no deixa de resultar es-
trany que un llibre dedicat al civisme se
centri tan obsessivament en l'individu
aillat . Sembla com si la societat s'hagues
descompost en les seves parts mes sim-
pies i, despres , hom hagues oblidat de
retornar - les a la font de procedencia
(Galileu diria que Alcoberro , en el seu
raonament , ha utilitzat la fase analitica,
pero ha obviat a la fase sintetica).

Amb aquestes poques limes crec que
hom pot intuir que el llibre comentat
intenta de donar sortides que s'allunyin
del totalitarisme i del dirigisme ( al llarg
del text, Alcoberro identifica descarada-
ment Socialisme i Gulag), i troba que la
forma de fer - ho consisteix a abandonar

el debat politic i retrobar la solitud de
('home ( es, com si diguessin , Ilencar la
tovallola al primer assalt ). Tanmateix
sembla que no hi ha malicia en aquest
assaig. Potser, si se'm permet de dir-ho,
I'escrit traspua una mica d'ingenuitat:
segurament hom hi intenta de donar
respostes at desencis, que siguin mes
originals que les altres . Per tot aixo, hom
pot coincidir amb l'autor quan afirma
que es tracta < d'una primera aproxima-
cio al terra amb anirn de suscitar debat».
Ni mes ni menys.

Josep M.' Vilajosana

Lluis SAI.A-MOLINS, Sodoma. A l'alba de
la filosofia del dret, Editions 62, Col.
«Llibres a l'abast >' num. 175, Barcelo-
na 1984, 189 pags.

«Sodoma » proposa una reflexio so-
bre l'omnipresencia del poder repressiu
en la Filosofia del Dret. L'ofegament de
l'individualisme i la imposibilitat del
dissens semblen consubstancials a les
estructures religioses que manlleven Ilur

legitimitat a la tradicio religiosa , prolon-
gada a traves de la politica . Esglesia i
Estat apareixen en el text com dues

formes diferents d'assolir la mateixa

finalitat : la submissio de l'individu a un
poder suprahuma.

L'autor, professor de Filosofia Poli-

tica a la Sorbona i estudios de Llull,

denuncia la pervivencia en el si dels
aparells d'estat, i adhuc en el cos social,
d'una concepcio absolutista de les rela-
cions humanes que converteix en mate-
ria simbolica , desencarnada , tot a116 que
toca: -El lloc del teu sojorn es marcat
amb tinta morada sobre el mapa dels
drets i les normes (...); es a partir
d'aquest llindar d'immaterialitat que
l'estat t'adora » ( p. 11). L'autor conside-
ra el totalitarisme consubstancial a totes
les formes de poder i fonament tiltim
d'una historia en que es negada qualse-
vol possibilitat de progres. La paraula,
expressio i consequencia de la Ilei, ho
envolta tot i tot ho domina . I el model
de la Ilei es Sodoma , perque la seva
essencia es la destruccio vioienta. Sodo-

ma prefigura el desti del Montsegur
catar i de I'extermini de la dissidencia
arreu.

En la labor d ' anorreament de la
individualitat , << Deu-no-res i Rao-no-
res son equivalents . L'un i l'altre segre-
guen la sang del dret. L'un i l'altra
imposen veneracio i culte perque son u»
(p. 142). Aq uesta posicio nihilista troba
la seva resolucio en 1'individualisme i en
la reivindicacio de la figura simbolica
d'Hermcs, el deu bifront de 1'ambiguitat
i de la paradoxa agnostica . Al lector li
toca de demanar-se si la substitucio de
Prometeu, heroi de la revolta, per Her-
mes, protector de Iladres i comerciants,
es un signe dels nostres temps... En
general, aquesta « Sodoma » palesa un
bon coneixement de la darrera -i tries
desesperancada- filosofia francesa.
Hom hi reconeix ressons de Serres
lermes, Detachement ); Girard (Des

choses cachees depuis la ondation du
monde ) i Lardreu i Jam et (L'Ange),
que aqui s'amistancen amb Ramon Llull
i amb l'inquisidor Nicolau Eimeric. En
qualsevol cas , ens troben amb una
excellent adaptacio al catala dels topics
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de la ,nouvelle philosophie>, presentats
apassionadament.

Ramon Alcoberro

Angel CASTINEIRA, Ambits de la postmo-
dernitat , Edicions Columna, Barcelo-
na 19.

Cal comencar client que el Ilibre
s'ocupa mes de la crisi de la modernitat
que no de la postmodernitat. De fet, la
major part del llibre es dedicada a aquell
tema. En una primera part estudia la
<<Fenomenologia de la crisi- -que res-
pon a les preguntes: que es una crisi de
civilitzacio? i quin es el tipus de crisi que
actualment patim? La segona part analit-
za els diversos ambits en que es manifes-
ta i s'ha manifestat la crisi. Aqucsta
segona part es la mes extensa i l'autor hi
mostra un interes mes gran per l'ambit
civic (l'home com a ciutada d'una urbs,
d'una col•lectivitat de tipus i complexitat
mitjans) per sobre dels ambits personal
o politic. Nomes en la tercera i darrera
part l'autor parla de la postmodernitat i
adopta una certa perspectiva de futur.

Pel que hem dit sobre l'estructura i
el contingut del llibre, hom compren
que el subtitol -ambits de la reconstruc-
cio del subjecte» reflecteix millor I'inte-
res de l'autor, sobretot si tenim en
compte que la caracteristica de factual
crisi que mes el colpeix es la destruccio
del subjecte. Pero cal remarcar que a
l'autor el preocupa especialment no tant
i'angoixa personal que hom podria deri-
var d'aquesta crisi del subjecte, ni tam-
poc les consequencies politiques que
horn en pugi extreure, com la nova
situacio que implica per al ciutada en
relacio constant amb altres ciutadans en
un mateix espai compartit.

Si la nostra societat actual es una
societat cada vegada mes concentrada en
els nuclis urbans, si Catalunya s'aproxi-
ma cada vegada mes a la ideal -Catalu-
nya ciutat-, Ilavors cal revaloritzar la
meditacio centrada en aquest -ambit- i
el nostre autor li dedica el seu maxim
esforc. Sembla pensar que la crisi actual

no es dona en 1'estricte microcosmos
personal ni tampoc en el camp macro-
cosmic de la humanitat o dels <grans
relats com en el camp intermedi de
l'home en relacio amb altres homes en
un espai urba, un espai -politic- en el
sentit grec de polis. Es en aquest ambit
on l'autor troba els principals efectes de
la crisi del subjecte 1 es tambe en aquest
ambit -intermedi, intersubjectiu i co-
munitari- on l'autor vol incidir.

Cal dir que l'autor no ha d'esser
confos amb un -postmodern-, per la
senzilla rao que la seva voluntat no es
intal•lar-se en la crisi -actitud majorita-
ria entre els postmoderns- sing plantar
cara a la crisi, intentant -reintentant,
podriem dir- una reconstruccio del
subjecte. L'autor no adopta mai una
actitud d'enterrador dels veils valors
-moderns-, tampoc no vol embalsamar-
los, sing obrir un cami -d'utopia negati-
va- -com ell mateix el qualifica- que
no renega de veils-bells valors i que
reconeix el valor simptomatic -com a
simptoma de la crisi- de ]a literatura
postmoderna.

Els mitjans de que 1'autor disposa
per a convencer-nos de la seva tesi son
una prosa curosa, un coneixement pro-
fund i ben assimilat de la bibliografia
socio-politica -sobretot hispanica- i
una meditacio basicament sincera.
Aquestes virtuts probablement no faran
prou estimable el llibre que comentem
entre els cercles a la moda. En conjunt,
el Ilibre sembla reflectir una meditacio
que s'inicia -amb tota seguretat-
abans de factual explosio postmoderna i
que desitjariem que es prolongues mes
enlla d'aquesta.

Goncal Mayos

Francesc NICOLAU, L'evolucionisme,
avui, Edicions Terra Nostra, Barcelo-
na 1984, 187 pags.

El terra de 1'evolucionisme biologic
es ben actual. Despres de 1'euf6ria dels
anys setanta de certs sectors darwinistes,
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