
bcrtat; no cra fidcista , ni partidari dc la
doblc veritat, ni purament racionalista,
sing quc harmonitzava amb cura rao i
fc; cn el tcma do la sensacio no cra em-
pirista cone Ockham, ni tomista, sing
quc admet un sentit agent actiu i una es-
pecie sensible quc es una representacio;
opta per la tcoria tomista de 1.1 unicitat
do I'anima humana , separant -se de To-
mas en quc veu en I ' intel-lecte agent i pa-
cient dos aspectes de la mateixa realitat.

Malgrat tot , Patar veu que de vegades
se li va la ma al filosof de Bethune amb
la qucstio do la fc i ha do reconeixer en
ell, no pas una desconfianga de la rao,
sing one volonte de prudence dans des
domaines qui ont parfois valu a certains
philosophes des condamnations ecclesia-
les (19F), voluntat que arriba fins 1'am-
biguitat en certes ocasions (21.:: -La
pcrsonnalite de Buridan » ). Al nostre pa-
rer, aquesta actitud es la clau de volta dc
1'cxoterisme doctrinal de Buridi, i fa-
riem be d ' ampliar - la metodologicament
a tota la lectura de la seva obra i no sols
a aquelles peces rebels quc no encaixcn
da cap manera . Pero es obvi quc cap d'a-
qucstes observacions nostres resten una
engruna de merit , interes i vigoria a
aquest trcball titanic.

Caries Sarrate Garcia

Francesc J. FoRTUM, De Lucreci a Ock-
ham. Perspectives de 1'Edat Alitlana,
Anthropos, Barcelona , 1992, «Estudis
do filosofia'>, n. 5.

Ningu no pot confondre aquest escrit

amb on manual. En efecte , sense neces-

sitat d ' arribar a aquesta observacio de la
conclusio , ningu no podra fcr-ho mal-
grat quc la primcra pagina digui amb

ccrta desimboltura quclcom sobrc 1'ar-
ribar a on public nombros i no especia-
litzat en filosofia medieval. No caldra
quc sigui especialitzat en 1'especic, pcro
si que sigui claramcnt entrenat en el ge-

nere! El Ilibre de Fortuny reclama ober-

tament cls manuals no sols per la senzi-
Ila rao de la ii-iustracio previa sobre cl

tcma, sing sobretot perquc adquireix la

seva autcntica dimensio madura en la

comparacio critica amb els filosofemes

de manual.

La introduccio cxposa la mctodologia
historica del Ilibre en to d'assaig -el
mateix de la resta. Arrenca amb la ne-
cessitat do situar qualsevol analisi filo-
sofica dins de la globalitat de la historia
de la filosofia per fcr-la significativa.
S'explica el sentit prictic i habitual d'a-
quest "tot . global en principi esparvera-
dor i d' aquesta necessitat . S'admet quc
qualsevol filosofia es discurs i forma
part del Ilenguatge . Aleshores, el signi-
ficat de qualsevol segment d ' un discurs
vc dcterminat precisament per la seva
ubicacio dins del tot del Ilenguatge. Ara
be, la deteccio dc la ubicacio del discurs
filosofic exigeix la dimensio historica, la
qual cosa vol dir detectar que el lector
acostuma a no usar els signes de la ma-
teixa manera que I'autor que llegcix, quc
no hi ha isomorfia ; el que passa es que
Cl pressumpte - matcix signe>> esta ubicat
do difercnt manera en senglcs -tots.
pcro quc aquesta diferencia tendeix, per
1'economia intcrprctativa quc caracterit-
za la comunicacio humana, a estar ca-
muflada; el matcix ocultament s'esdeve
amb les analogies de funcio d'elements
diferents . El tot linguistic es una xarxa
de signes quc es rcmeten mutuament cn
un proces quc els linguistes anomenen
semiosi il • limitada ; tanmateix , I'historia-
dor de la filosofia pot aturar el proces
il-limitat tot trobant , de fet, grans blocs
linguistics histories amb una oposicio
ultima d ' clcments significatius que per-
meten l'aparicio del mon real per a cada
epoca. Una bona lectura haura de prac-
ticar voluntariosament la necessaria
guerra amb el text ( pig. 19 ), amb l'avan-
tatge quc la filosofia, per la scva auste-
ritat literaria, sol presentar les difcrcn-
cies amb rues notorictat. Una bona lec-
tura basada en la contraposicio , -quc fa
de nosaltres « Ia mcsura de totes Ics co-
ses» (pag . 26)-, ens rctorna per tant
rues conscients del nostre floc historic.
L'operacio posa en evidcncia , a rues, que
el nostrc propi Ilenguatge mai afirma en
positiu res quc no sigui ( negacio de les
estructures linguistiqucs historiques, en-
darrerides '> ( pag. 39).
La filosofia a la Republica romana

tracta de la primera gran obra escrita en
Ilati, la del ncoacademic Cicero. Es re-
cala en un passatge del De re publica per
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a introduir I'autor: cls dos sols quc slian
vist a Roma son per a Cicero, apart de
banal terra astronomic, una metafora de
I'cscissio de la unicitat de 1'antiga ark-
he; I'escissio es confirma quan, pagines
rues tard, rehabilita aquesta arkhe -ori-
gen de les ininies superiors que gover-
ncn Roma- pero sots ho pot fcr com
figura somniada- present en cl fa-
trios «somni d'Escipio». El -vol i dol»,
I'cnyor d'una filosofia fonamcntada i
derivada en cada aplicacio d'un principi
absolut quc ja no es pot sostenir, contra
la interpretacio. Perque, en efecte, la de
Cicero es una filosofia conscicnt de la
multiplicitat d'escoles romanes i que
troba la seva forca i Ilibertat en la tema-
titzacio d'aquest fet i cn una epistemo-
logia superior per a superar-lo: la veri-
tat quedara devaluada a versemblanca
probable i es veura abocada a l'cleccio
en cada cas de Les veritats mes adients.
El resultat de compaginar un absolut
anunciat i Its petites disponibilitats hu-
manes -sentits parcials, intel•lecte im-
potent, curt temps de vida- es el fra-
cas, certa inconsistcncia filosofica. Mes
greu encara es la falta de visio historica
ciceroniana en ('aplicacio de l'epistemo-
logia a la politica. En coherencia amb la
idea que la veritat naixera de 1'acord dcls
virtuosos, Cicero s'entesta, amb no
mcnys enyoran4a, en la recuperacio
d'un Senat esdcvingut aleshores mcsqui
i scrvil dels sous propis interessos. No
s'adonara que la vcrtadera aposta per
L'ordre es troba en Cesar i el tipus de go-
vern personalitzat que inaugura.

E1 que to d'original el capitol segon,
dedicat a Lucreci, cs la confrontacio
amb Cicero seguint el principi de recer-
ca de les conditions epocals quc fan pos-
sible els discursos. Procedint d'aquesta
manera sorgeixen punts de convergencia
i divergencia originals: L'homologacio en
el tema etic (austeritat); el paper del cli-
namen, que es revel-la com condicio de
('error hutna i de la possibilitat d'errar
del savi. Pero en ubicar Lucreci dins del
mateix sol historic quc Cicero, es pos-
sibilita una provocadora interpretacio
allunvada de les habituals. Lucreci deixa
de ser sols Phonic de la innoccncia na-
tural que contempla des del sou atoms-
me radical el gcganti flux d'atoms i la

il'lusoria existcncia do Ics formes sensi-
bles. La seva filosofia do la limitacio hu-
mana enfront de 1'atzar manifest, no
exempta d'un regust amarg, discorre pa-
ral-lela a la de Cicero amb un canvi de
to. Veiem com la unicitat de l'arkhe, ja
sense embussos, ve plurificada des de
dalt en atoms i buit: aixo estalviara les
subtils maniobres posteriors propies
dels que volen una arkhe unica i han
d'explicar el mon sensible.

Agusti d'Hipona es preccdit per un
capitol de transit que vol cobrir some-
rament ('arc de temps des de I'cpoca de
Lucreci. Pero (luny de ser un avorrit re-
compte de les multiples escoles i esde-
veniments, L'autor no deixa de sorpren-
dre'ns. No podem mes que for algunes
pinzelladcs sugestives: en aquesta cin-
quantena d'anys -i atencio: parla del
periode militar de 1'Imperi, del 225 at
275 aprox.- l'Occident va adquirir la
fisonomia mal anomenada medieval o
feudal. Mercenari d'un o d'un altre, el
bdrbar germanic es va convertir en el
convidat habitual, tant a l'Imperi d'Oc-
cident com at d'Orient. Es remarcable
1'analisi del Dominatus, sistema Imperial
que consagra la ruralitzacio d'Occident,
per via de posar l'Emperador at servei
dels terratinents; aixo explica per quc re-
viu el paganisme i s'expandeix cl cristia-
nisme com fenomen urba. Es aclaridora
la divisio dels quatre paganismes entorn
d'Agusti, o com I'antropomorfisme del
paganisme popular, tot i no avenint-se
amb cl monismc original dcls ritus, pos-
sibilita un transit cap el cristianisme, mi-
Llor explicat per les seves necessitats so-
ciologiqucs que per la seva pressumpta
genesi semita.

Quart s'arriba a S. Agusti, cl lector
avisat percebra que I'Agusti no cs el ma-
teix que coneixia: passa que el metodc
anunciat a la introduccio dona sorpre-
nents fruits. El metode promet una lec-
tura que podriem dir-ne «diferencial»,
que copsa cls aports doctrinals sols en
l'oposicio linguistica: o be entre escrip-
tor i lector, o be entre escriptors. Des
d'aquesta tactica inevitable, pero aci ex-
pressa i reconeguda, el professor For-
tuny resulta implacable: Agusti es un
fracas tot just a tot arreu on s'hi havia
assenyalat una genialitat -un fracas quc
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gustosamcnt es llanca contra les lectures
filosofiqucs massa bcates-; Agusti es
un gem precisament pels camins quc
obre -i que deixa oberts precisament
pcrque fila pot prim-; Agusti, final-
ment, cs un pcnsador salvat perque els
sous garbells especulatius expressen les
contradiccions del propi regim de Do-
minatus . La tesi conclusiva cs que el bon
pare de l'Esglesia cristiana adopta gene-
raiment les idces dc Cicero, les hi em-
pelta certs mots d'origen cristia que hau-
rien d'cxpressar el nou dualisme Deu-
mon, i aconsegueix una versio tardana
de 1'arkhe classica plena de consequen-
cies o be contradictories, o be obertes al
futur, o be clarament paganitzants. Tot
posant el cristianismc en una cosmovi-
sio vivencial susceptible de formular-se
especulativament de maneres divcrses, la
filosofia d'Agusti arriba a set la d'un
paga intel-lectualment o un pre-cristia-
nisme (pag. 159); mes que filosof, el pa-
per del Pare Llati s'assembla mes al del
poeta o novel• lista , formula immediata-
ment la cosmovisio fins aleshores sols vis-
cuda per Its masses populars (pag. 134,
n.6). La lectura cerca amb avidesa la
comparanca, de nou, amb Cicero per
anar detectant les substitutions de peces
amb idcntica funcio. Hi ha nombrosos
exemples.l El darrer tram ens desanusa
el compacte teixit historic que hi ha dar-
rcra de la Ciutat terrcna per tal que pu-
guem vcurc a que responia 1'aparent
contradictoria exigcncia de que el savi de
la Ciutat de Deu s'hagi de dedicar a la
vida politica.

Segucix un capitol sobre el feudalisme
i I'Imperi carolingi on s'assaja una pene-
tracio en el camp de la historia de les
idees a la llum del fenomen socio-eco-
nomic. A proposit d'aqucst capitol po-
driem preguntar-nos pcl valor de veritat

que es concedeix als documents i scu-
rem que la feina no es pot confondre
amb un positivisme . Com que les exi-
gencies editorials han dcixat el Ilibre
molt despullat d'aparell critic, 1'autor no
to oportunitat de justificar coses que
d'cntrada semblen problematiques. Per
cxemple , no s'atorga credibilitat als tex-
tos que diuen que Carlcmany es va sor-
prcndre do la seva coronacio (pag. 180);
es posa en dubte que cl bisbe de Roma
cregucs en la seva propia lcgitimitat al
concedir l'Impcri a Carlemany (pag.
184); tanmateix s'argumcnta que Jonas
d'Orleans era perfectament ser16s quart
escrivia que si el rei no era recte cis
Ilamps cremen els sembrats. Tambe aqui
cs podria suposar una maniobra d'un
bisbe astut -com abans- clue sotmet
als ignorants i no, en canvi , veure-hi una
d'aquelles opinions que no necesitaven
pas una verificacio empirica per ser res-
pectades com a venial absoluta (pag.
200).

Els dos capitols dedicats a Joan Escot
EriOgena marquen el revers del dedicat
a Agusti d'Hipona . Tal com abans, es
tracta de combatre els vicis de manual,
Pero ara amb l'cstratc is contraria: la fi-
gura del pensador de la Cort carolin gg ia,
normalment malentesa , queda enaltida.2
L'autor propicia una opcracio, a pp rime-
ra vista insolita, tendent a fer de l'Eri6-
gena el fonament mes form de la modcr-
nitat filosofica . La clau es troba en la
quarta especie de la physis . Confrontant
aquest element amb la filosofia prece-
dent que coneix Joan Escot -de caire
acusadament neoplatonic- s'aprecia un
rellcu nou . Procle es la superficie d'e-
mer gcncia idealment mes propera: en ell
es etecta una prescncia radical d'in-
tcl-lige'ncia cosmica pcro absentia d'au-
tentica subjectivitat. Aixo es el que hom
pot trobar de nou en 1'Eri6gena: un Deu

1. Citem- ne alguns: el De Civitate Dei, 1'esquema profund i les concretions son calcades del De re pu-
blica (158);... no hi ha mes que Cicero al peu de la lletra, sots modificat en el sentit de convertir el Somnium
Scipionis, hipotetic i pragmatic, en Revelacio certa i inapel-lablement superior (160); respecte als savis-po-
litics d'Agusti: zVol significar una altra cosa Cicero amb els sews princeps d'anima astral , la missio dels quals
en la terra es animar la ciutat ? (158); Agusti assumeix el dictum en versio ciceroniana : l'home justificat per
la gracia de Crist... es el savi amb dret a la possessio de totes les coses (155); l'Esglesta is la institucio nova
que substitueix amb avantatge la del Senat roma de Cicero (156); ...aconsegueix sotmetre l'Imperi a la di-
recno de l'episcopat... segons els mateixos paradigmes... amb que Cicero sotmetia , arcaitzadorament, la res
publica als optimates republicans (160)... etc.

2. Vcgcu una comparacio explicita gairebe del pathos d'ambdos autors a la pag. 226: Tot el que es de-
ficitari en Agusti -domini tecnic dels conceptes, abstraccio, alguna mena de cientificitat- es dominant en
Escot; allo que es fort en Agusti -predomini d'expressions popularistes de la cosmovisio, concrecio psicolo-
gista, imagtnacio literaria- is alie al carolingi.
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concebut per priinera vegada coin a sub-
jects quc nega totes les determinacions
quc ha creat i es mante en un absolut no-
ser del qual eternament emanen noves
detcrminacions pensades i realitzades.
Ids dos capitols dedicats al tema -cl se-
gon mes especulatiu, treballant sobre un
lucid text de I'Eriugena-, aborden
aquesta g6csti6 des de multiples punts
de vista: les fonts doctrinals, les diver-
ses interpretacions do ser i no-scr, el joc
de lcs quatrc cspccics, i particularmcnt
I'analisi del text quc obre i es desenvo-
lupa en cl darter capitol. Toca, succesi-
vanient pcro sempre circularment, el
terra prcludi de 1'autoproducci6 in-
tel•Icctiva, la nocio de teophania, la base
epistemologica de l'ontologia, cl model
implicit de la subjectivitat humana i l'ex-
plicita comparanca amb aquesta, i diver-
ses presentacions dcsenvolupades del
1)6u-arkhe: l'invisible que es fa visible,
el Deu-accio, el Deu-movimcnt imma-
nent, el Deu ser-per-a-si, el Wu impos-
sible o supra-categorial, el Wu ousia, el
Deu no-ser (i no pas «privacio» aristo-
telica)...
Un dels major merits d'aqucsta part

es la filigrana de la caracteritzacio del ser
i el no ser de I'Eriugena en oposicio amb
Plato, Aristotil i els Ncoplatonics. Es
dcscobreixen en Mestre Joan Roes sor-
prencnts: mai cl mon de les idecs havia
cstat tan objcctiu, pcro mai cl mon dcls
sensibles havia estat rues real malgrat ser
un mon accidental. Mai la scparacio en-
tre Deu (no-ser o supracategorial pcro
unica ousia) i les creatures (categoritzats
i essers accidentals) havia estat tan niti-
da. Per aixo ('extravagant condemna de
panteisme al 1210 a Paris, segons ho en-
ten Eortuny, nomes representa el lament
perque una tan gran distancia ha acabat
per fer desapareixer Deu de la vista! (cf.
pig. 274).

D'altra banda, s'interpreta el proble-
ma quc genera 1'altior theoria d'Escot
Eriugena com la conciliacio de dos fets:
primer, prendre's seriosament el real
sensible temporal; i segon, prendre's se-
riosament ics teories dcls grans avant-
passats tradicionals que parlen d'una or-
ganitzacio cosmica o teologica farcida de
dualismes i massa complexa per l'oida
rural de la resta de carolingis.

El volum no aborda l'cstudi d'Ock-
ham tal com sembla suggerit pel titol,
pcro si que csbossa alguna linia que dura
a la filosofia Baix Medieval. Esperem
que Anthropos i I'autor tinguin el pro-
posit d'oferir una segona part que co-
breixi cl pcriode del segle IX fins cl XIV.
Voldriem ara comentar aspectes sor-

gits rites directamcnt de la nostra propia
«confrontacio» amb el llibre. Potser el
concepte de cosmovisio sigui el mes
problematic. No podent referir-se a la
realitat de les coses mes que a traves
d'una determinada visio previa de les co-
ses, ens trobem que aqucsta visio previa
del mon o cosmovisio ja no es la realitat
en si pcro encara no es formulacio en
una teoria X plenament recognoscible
per les seves inscripcions textuals sensi-
bles. Aixi, per exemple, Escot justifica
una unitat del cosmos mitjancant una
teoria que abans sols era viscuda cosmo-
visionalment (pag. 267); Agusti tcoritza
una teologia d'un Deu personal sobre el
fons d'una cosmovisio cristiana popular.
Es com un nivell de Ilenguatge diferent
al factic discurs; pero tanmateix, en ser
«visio» de les coses, es tambe com un va-
gue Ilenguatge dc les coses que no ha ar-
ribat a dir-se i que admet diverses for-
mulacions possibles: la cosmovisio es pot
expressar amb discursos que son una plu-
ralitat d'illes linguistiques en un ocea
desconegut (pag. 161).
Ens resuita un espero inexhaurible re-

flexionar sobre la nocio d'historia do la
filosofia que maneja l'autor. Per una
banda cada autor es situat dins del seu
context historic, al si d'una formacio
economico-social. De moment, res que
no s'hagi plantejat moltes vegades. En
aqucst sentit cls autors escollits son pa-
radigma'tics, encaixen be amb cada for-
macio (p.ex.: meritoriament Agusti
d'Hipona viu d'acord amb el calendari,
pag. 132; Ja es un gran merit adequar-
se al propi temps, pag. 131). Pero aqui
comencen els problemes: hi ha autors
quc no encaixen. Aleshores, 1'encaix de
fet dcls autors-patro scrveix gairebe com
model axiologic per titilar els altres d'a-
nacronics (p.ex.: ...la materialitat del
text [d'un autor] assenyala amb precisio
quin es el punt historic on s'insereix, cor-
respongui o no a la cronologia freda del
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calendars, pag. 132). El problema ---quc

d'alguna mancra ja s'aborda a la propia
Introduccio del llibre, pero no exhausti-
vament- es doncs quin es el criteri per
saber qui es un autor del scu propi
temps. A priori no n'hi ha cap: tot de-
pen de lcs preguntes quc es fan a la his-
toria, mitjancant Its quals obtenim pri-
mer un model social, despres un model
dels nuclis ideologies dels filosofs i per
fi un model de la seva adcquacio. Altrc

problema es corn conciliar aquest model
de 1'-ajust historic- amb una mena de
model -progressivista- quc vcu una his-
toria de la filosofia cap a la modernitat
tot posant -li fites, avencos o estanca-
ments , i sense que sembli rendir-se a un
esperit hegclia o a un desti historic. Sen-
se aquest altre model -successiu- no es
de cap mancra possible concretar 1'ana-
cronisme d' alguns autors en -retrogra-
dismc- (ex.: Pclagi es qualificat d'un op-
timisme racionalista ja aleshores un xic
retrograd, pag. 137), ni es possible veu-
re enlloc - intuitions premonitories- del
que s'esdevindra (pag. 278), ni es possi-
ble imaginar -sistemes posteriors tries
potents- (pig. 137), ni veure una - insos-
pitable superacio o ampliacio de les fi-
losofies anteriors- (pig. 268), ni veure
I'Eriugena com a precursor de la moder-
nitat. En un sistema interessat unica-
ment en la contextualitzacio historica
del pensament no hi cabria progres del
pensament com no fos un progres de la
propia substancia historica. El primer
model es vertical, traca Iligams entre di-
ferents plans d'un moment historic; l'al-
trc es horitzontal, tra4a Iligams entre
idees filosofiqucs tot vcicnt la seva evo-
lucio. Agusti es salvat i es mcritori com
a bon representant del Dorninatus; es
criticat com a fluix adaptador de Cice-
ro. Possiblement la mecanica quc per-
met operar amb ambdbs models sigui
posar a priori, Iliurement , les propics
notes de modernitat o cis criteris d'evo-
luci6 dins del model quc es vol construir
i no pensar en alguna catcgoria historica
amb validesa en si matcixa.

Leo Strauss, tot qucstionant-se la le-
gitimitat dcls historicismes, afirmava
quc no era possible interessar se per 1'E

dat Mitjana si no cs crcia quc horn po-

dia aprendre quelcom de 1'autor antic
que s'estudiava.3 El professor Fortuny

no ens proposa prccisament una lectura

de bona fe, per veure que ens diu, per

exemple, Sant Agusti als atribolats habi-

tants de la urbs del segle vint. Tanma-

teix, si cl que es tracta es d'aprcndre de
l'experiencia de la hurnanitat, des d'a-

quest historicisme dcls models linguis-

tics ens queda l'csperanca de Ilegir

Agusti per saber corn reacciona un home

en el scu medi historic i tambe, guiats
per ]a perplexitat que funda la filosofia,
saber quines coses no podem dir ara.
Aqucsta lectura s'intcressa no per repro-

duir 1'experiencia vital del propi Agusti

tot resseguint el pautat del sous escrits,
sing per excitar 1'experiencia historica.
Si Strauss proposava d'aprendre qucl-
com de I'autor i no sobre 1'autor, ara po-
driem pcnsar -corrcgint la formula-
que es tracta d'aprendre amb el text de
l'autor i no del text dc I'autor. Si l'cstu-
di do la filosofia sols dcixa un discurs di-
ferencial, en la creacio de la difercncia
-rclacio que es 1'6nica substancia a I'a-
bast-, hi haura intervingut el Ilcnguat-

ge implicit dels estudiosos tant corn el
llenguatge explicit de l'autor antic: esta-
rem per tant vertaderament interessats,
com vol Strauss, cn I'autor antic quc
suscita una difercncia a la nostra mida.
I sens dubte, cis quc sentin que el llibre
es provocador, coneixeran millor, per la
matcixa regla de la difercncia, quina es
la seva posicio respecte cis autors estu-
diats. El llibre promet a tothom moltes
diferencies: ja nomes aixo el faria desit-
jable objecte de lectura.

Hi ha tries, per-6, en aquest volum.
Vull rcfcrir-me a certcs questions d'es-
til. Sc'm permetra unes impressions del
tot personals: L'autor adopta un to clas-
sicists, amb cadencia Ilarga, com si vol-
gues conversar amb cls autors mcntre
camina assossegat pcls amples jardins de
la historia del pensament. Vegeu: No ho
era gens [dc sinccr] el Jove Brutus, a qui
Cicero va aconseguir empenyer fins a ser
capdavanter dels Alliberadors assassins
de Cesar, sense ignorar que, contra el
costum i 1'honor patrici, es dedicava a

3. Leo Strauss, The Rebirth of Classical Political Rationalism , selected and introduced by Thomas L.

Pant;le ( veure cap . 9, Hoer to Begin to Studt aledie^ual Philosophi , cspccialmcnt pap. 208-9).
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l'usrna corn Si Jos publicanus, pignorant
per persona interposta les grans quanti-
tats de diner pets tributs romans que ne-
cessitaven les explotades provincies. Tot
plegat sembla cercar no pas l'interes de
qui vol introduir-se per primer cop, per
exemple, a Cicero, sino la complicitat de
qui ja es a dins i permet a l'autor del Ili-
bre que el sorprengui amb unes obser-
vacions clue li fan replantejar el que sa-
bia do Cicero.

El text, escriptura de cavalier exqui-
sit, sembla doncs entendre's a la perfec-
cio amb altres cavaliers exquisits, arreu
i moites vegadcs anomenats «cultes,,, i
enlla de les proclamades estructures
oposades i les difercncies semantiques
que cl separen dels sous autors, tot fens
front comb als barbars, s'hi troba a gust
inter pares.

Caries Sarrate Garcia

Hans-Georg GAUAMHR, La herencia de

Europa. Ediciones Peninsula, Barce-

lona, 1990. Recull d'articles traduit

per Pilar Girait Gorina i presentat per

Emili Llcdo.

L'obra de Gadamer es pot compren-
dre prenent com a punt de partenca la
concepcix kantiana de ('home com a ciu-
tada de dos coons: el mxn de la natura,
de la causalitat i el mxn de la Ilibertat i
la moralitat. La prcocupacio fonamental
de Gadamer, com a alemany nascut a
comen4aments do segle, es la fonamen-
tacio de les ciencies de I'esperit(Geistes-
u'issenschaften: ciencias f ilosojicas es la
traduccio triada). Cal vcurc a Gada-
mer, com a fill de la tradicio que des de
Dilthev cerca de trobar el hoe propi de
la cicncia historica, cs a dir, un Iloc que
gaudeixi d'absoluta independcncia res-
pects de ',es cicncics naturals i el seu
metode. Aqucsta es una lcctura pos-
sible, que fa Gadamer, de la valua de la
tasca duta a terms per Husserl i Hei-
dcggcr.

Aixi, fonamentalmcnt, la Iluita quc
aquest liibre traspua consisteix en l'as-
signacio d'un status propi a les ciencies
de I'cspcrit. Es a dir, nega la possibilitat
de rnatematitzar les cicncics de l'esperit
(coin ho intenta en psicologia o socio-

logic) rota U11 model uric de cicncia que
fora el de la ciencia fisica. I en aquest
punt es on hem de retornar al comenca-
ment i situar-nos en l'home com a ciu-
tada do dos coons. Aquests dos coons
son absolutamcnt irrcductibles per a
Gadamer (igual que per a Kant) i si es
possible una unificacio (atcs que l'home
es, en definitiva, u) s'ha d'intentar jus-
tament des de la banda contraria: no es
tracta que les aciencies filosofiques» ha-
gin d'acceptar el model d'una ciencia
unica que aixi semblaria esscr mes aviat
un Ilegat divi que una crcacio humana,
sino clue la cicncia, com a esdeveniment,
es un fet que s'insereix en el marc de la
historic que s'ha escaigut a 1'homc i que
constitucix una part de la seva praxis (fer
vcurc aixo fou, com indica a la pagina
155 del Ilibrc que ara resscnyem, la in-
tencio de Veritat i Metode); es a dir, de
tot alto que forma part del conduir-se de
l'home. L'home es, abans do tot, un es-
ser que s'ha de conduir com a individu
d'una comunitat sense la qual no es pos-
sible la seva propia vida; i la cicncia tam-
be forma part del conjunt de coscs que
('home pot decidir, de la seva manera de
conduir-se. En resum, primer es la poli-
teia, la constitucix do la comunitat, i
coin que aquesta constitucix cercant
l'esperit grec que reclarna Gadamer esta
fundada sobre la philia, tenim quc la pri-
mcra cosa cn el mxn cs la moralitat (com
a principi que regeix Ies relacions d'a-
mistat i sobre el qual horn construeix el
dret).

D'aqucsta manera, quan, per exemple
-i seguint els passos de Gadamer-,
Kant es pregunta per la constitucix de la
cicncia fisica de la naturalesa (galileana-
newtoniana) acabada do ncixcr, ho fa
anib refcrencia a una cicncia wolffiana
(la famosa metafisica dogmatica) que, a
difcrcncia de la nova cicncia, no funcio-
na (i que no funciona vol dir aqui que
es insolvent a l'hora de predir: famos es
cl cas -posterior, 1'6ltim intent d'inte-
gracix do la totalitat segons Gadamer
de Hegel que, poc abans del descobri-
ment del plancta Neptu per part de
Herschel, va demostrar que el nombre
de planetes era tancat. D'altra banda
tam be Hegel dela quc el filosof no ha dc
,,baixar als details,,). Pero en investigar-
ne la constitucix, Kant tambe posa els li-

183


