
tes catalans. Aquest eslor4 amediatic,,

de difusi6 de I'activitat filosbfica i mes
gencralment assagistica, es completa

ara amb la puhlicaci6 del recall Pensa-

dors Catalans. Hom podria discutir
l'idoncitat -o la representativitat- de
la tria, o especular sobre I'enfocament

donat it una o altra conversa, dins cis
limits del quc es tin cspai tclevisiu. Glo-
balment, pero, aquest Ilihre ens ofereix
un mostrari significatiu del que ha estat
la filosofia al pats als inicis de la dccada
dcls vuitanta.

Corn it cina de trcball per als historia-
dors de dema, el Ilibre dibuixa cis grans
trots de les tendencies filosdfiques ara i
aqua; perfectament homologahles, d'al-
tra bandit, als de qualsevol pals euro-
peu; i d6na compte dels treballs, i Ics
dories, de Ics divcrses gencracions quc
treballen, at pals o it I'exili, a1 cahu de
I'anomenada ,Escola dc Barcelona,,,
que Cs una notaci6 toponimica, pct-6
tambe la indicaci6 d'un cert capteni-
ment. En un text anterior del propi
Xavier Rubert, ,Joan Creixells o la
filosofia a Casa Nostra» , inclos en Per
que Filosofa (Barcelona, 1983), I'autor
va fer una descripci6 del tarann,i clue
I'anima en la seva relaci6 amb la filoso-
fia del pats: ,descriure el passat i la
modernitat, els seas mites i els seas rites,
sense idealitzar i Pr al sea torn un mite
de la propia conjuntura o posicio (...)
que acabi constituent un nou "discurs
ortodox"» (p. 76). Aixt, aquest Ilibre Cs
voIgudament descriptiu, fa la fotografia
dun moment cultural amb cis ,maitres
a penser,,, es a dir, els creadors d'opi-
ni6 publica sigui des de la catedra uni-
vcrsitaria o des dels ,mass-media»; lle-
gint Pensadors Catalans s'obtC la guia
de Ics idees-forca quc han ocupat la
vida intellectual catalana als darrers
temps: del marxisme (Semperc, Subi-
r6s), al vitalisme (Margalef, Goma), de
I'analisi lingdistica (Moulines), al pcn-
sament cibernetic (Paniker), del mcdi-
terraneisme tries ideologic (Paniker), it
I'agustinisme mes exigent (Calsami-
glia). Globalment, per6, horn retroba
sovint els postulats sobre cis quals
Xavier Rubert de Vent6s ha edificat la
seva propia filosofia, i que el lector tro-

hara aplicats al « pr6lcg» it la nova cdi-
ei6 dc Moral (Barcelona, 1985): una
certa consciencia do la fragilitat dcls
simbols i, alhora, una dccidida aposta
pcl sensible i per I'actitud del dubte
enfront de les grans afirmacions quc,
do « totalitzants», tcnen cl rise d'esdc-
venir totalitaries.

Cal rcmarcar quc cl dialcg de Rubcrt
amh cis (altres) Pensadors Catalans ha
cstat portat amb una exquisida elegan-
cia i quc, it diferencia del quc massa
sovint esdevC amh un cert periodisme
cultural, X. Rubert serveix a la divulga-
cio sense mai no caure en la « flatterie,;
cosa mes dificil quan, per causes prou
conegudes, molts dels interviuats no
han pogut arribar it escriure una obra
de sintesi de Ies seves reflexions, sovint
perllongades durant molts anys. El
mateix cairc fragmentari quc prescnta,
sovint, la filosofia a Catalunva to
encara tries valuosa aquesta obra de
sintesi. El critic deixa escrit quc les
entrevistcs it Calsamiglia i Nicol, per
esmentar-ne nomes dues, son ja textos
classics per it entendre l'cvoluci6
intellectual de la generacio que es
formic it I'omhra de Joaquim Xirau.
Com die Antoni Mora at « proemi,,

d'aquest Ilihre: ,El pensador catala es
troba constantnent incotnode amb el
sea context cultural i sempre acaba per
fer-ne an problema. Podriem questio-
ner, per6, si aqucsta <incomoclitah> no
esdevC tambe la condici6, i I'espero, do
tota filosofia que pagui la Pena, tant it
I'Atenes del segle V, com it I'Alemanya
romantica o, per que no, tambe entre
nosaltres. La ,fotografia de familia,>
que Cs CI Ilibre de Xavier Rubert, ens
mostra maneres ben diverses de com-
prcndre la realitat plural del ,context
cultural» catala.

Joan Fahregas i Puig

B. J. SHAPIRO . Probability and cer-
tainty in Seventeenth - Century En-
gland . Princeton , New Jersey, 1983.

El sots-titol d'aquest Ilihre, ,a study
of the relationship between Natural
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Science, Religion, History, Law and

Literature,,, ens situa de bell antuvi a

un dels camps on la seva aportacio

resulta fonamental. Des del matrix

comen4ament, I'autora ens advertcix

de l'infructu6s que resulta un estudi

d'aquestes disciplines per separat, corn

de let s'havia efectuat quasi sempre fins

al seu Ilibre. Saphiro mante, com a

principi basic de la seva invcstigacio,

que cap estudi sobre la cultura anglesa

del segle XVII pot resultar mitjana-

ment coherent si hom no s'aten al fet

que la divisio discplinar entre Ics diver-

ses branques de la cultura, amb Ies que

avui operem, resulta totalment made-

quada aplicada it aquell segle. Una

bona quantitat de les pagines del Ilibre

esta dedicada, per aix6, a mostrar algu-

nes interconnexions presents a Ies disci-

plines d'aquell temps i que potser fins

ara no havien estat massa remarcades,

com 1'existent entre hist6ria i cicncia o

la clue existeix entre el dret i Ies dues

disciplines ja esmentades. Des d'aqui

Saphiro es permet incidir a un dels

temps on el seu tractamcnt ens propor-

ciona conclusions noves: Ens referim a

la rclaci6 existent entre humanistes i

cientifics del segle XVII angles. Men-

trcs que el primer renaixement i la

il•lustracio suposen un periode en el

que totes dues figures romanen ben

diferenciades, el segle XVII es significa

com un periode de convergencia entre

les activitats dels humanistes i les activi-

tats dels cientifics; com un periode en

el que, contra el que hom podria pen-

sar, I'especialitzacio tendia a desaparei-

xer. Cap de les figures intellectuals

d'aquell moment podria esser sotmes a

un enquadrament estricte. Els noms de

Locke, Glanville, Boyle, Wilkins o

Tillotson apareixen un cop i altre ja

s'estigui parlant de cicncia natural, de

religio, d'historia o de dret.

Per pogucr realitzar aquesta caracte-

ritzaci6 global de la villa intellectual

anglesa del segle XVII calia trobar un

nuch a partir del qual es pogues desen-

volupar la progressi6 efectuada per Ies

diverses disciplines. Saphiro ha trobar

aquest nucli en el conjunt d'assump-

cions sobre la natura de la veritat que

van comcn4ar a regir en aquella epoca

i en els metodes que sorgiren com a

fruit d'aquestes concepcions. La tesi

central del Ilibre es que el que es pro-

ducix en el periode 1630-1690 es la

definitiva erosio de la tradicional dico-

tornia entre epi.cteme i doxa que s'havia

mantingut vigent al pensament curopeu

des dels temps d'Arist6til i de Plato.

Fruit d'aquesta crosib es que la proba-

bilitat esdevingui la categoria epistemo-

l6gica fonamental. La finalitat del

coneixement no ha d'esser la de pro-

duir cicncia, cn el sentit fort del terme,

sine la d'atenyer un ccrt gran de certesa

que permeti qualificar Ies nostres

creences com raonables. En aquesta

teoria del concixement es fonamenta

per Saphiro, la nova cicncia de la Royal

Society, la teologia liberal dels latitu-

dianaristes, els intents de construir una

disciplina histdrica deslligada de la poe-

sia i de la retorica, I'articulacio dell

processos judicials i, fins i tot, el desen-

volupament de noun generes literaris

com Ia novel-la, els Ilibres de viatges i

el periodisme.

El capitol on millor es mostra aquest

proces do progressiva complexitzacio

de I'esquema cognoscitiu es cl dedicat a

la cicncia natural. Especial esment cal

fer del tractamcnt efectuat per la inves-

tigadora anglcsa de la ja coneguda

Iluita cntre cl corrent que dcfensava

una visi6 matematitzant de la cicncia i

la que mantenia una posici6 rues proba-

bilistica, que seria la que a la fi predo-

mina en les activitats dels cientifics de

Ies illes britaniques malgrat la figura

gegantina de Newton. Saphiro rccolza

aquest punt de vista en ('estudi de

l'obra de John Locke i en el tractament

que en aquesta es fa de la figura de

Newton. Locke sempre va esser cons-

cient de la importancia de I'obra del scu

contemporani, pet-6 mat no va deixar

de veure-la corn una excepcio pel que

feia al metode a seguir en cl camp de la

investigaci6 cientifica.

Darrera de tota la construcci6

intellectual efectuada per Saphiro es

facil percebre, al nostre parer, I'exis-

tcncia d'un intent d'esclarir la gencalo-

gia de la modernitat; dc caracteritzar el
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segle XVII com el moment on es posen
els fonaments del que avui es la nostra
cultura. L'erosio definitiva de la duali-
tat episteme-doxa suposa el final de la
tradicional separacio entre retorica i
filosofia; separacio on, per Saphiro, es
troba I'arrel de la ciencia, la historia i el
dret modern. Hi ha una gran esforc en
el Ilibre per subratllar tots els planteja-
ments que llavors foren concebuts i que
han tingut, o tenen a hores d'ara, una
influencia decisiva. Aixf quan es parla
de Ia religid, s'assenyala com I'obra de
la teologia del XVII contribueix a la
tasca d'allunyament de Deu del mdn,
que fou caracterfstica de la filosofia del
XVIII. De la mateixa manera, es
tambe en aquclls moments quan
comenca la convergencia entre cis con-
ceptes de vies de la providencia i Ileis
de la natura que es mostra tambe al
pensament il•lustrat. El desenvolupa-
ment de la logica de la probabilitat
fonamentada en els fets anuncia l'inici
de la practiea judicial moderna. Pero es
en el camp de la historia on aquest
esforrc de I'escriptora anglesa es fa mes
pales. La historia com a disciplina
intel•Iectual diferent d'un sots-genere
poetic es el que llavors sorgeix. La pro-
blematica de situar-se entre lit litera-
tura i la ciencia que es va plantejar lla-
vors la disciplina historica, no resulta
per Saphiro massa diferent de lit pro-

hlcmatica clue aquesta mateixa disci-
plina to en aquests moments.

Per acabar, valdria la pena potser
comcntar, encara quc sigui d'una
manera molt breu, alguns punts refe-
rents a la relacio del Ilibre amb el pano-
rama general dels estudis sobre lit cul-
tura anglesa d'aquell moment. Al nos-
tre parer, el Ilibre de Saphiro deu
posar-se en relacio amb el Ilibre de Van
Leeuwen, <<The problem of certainty in
the english thougth. 1630-16W>, sovint
citat ales notes del Ilibre. Es d'aqucst
Ilibre de Van Leeuwen, d'on Saphiro
extreu la nocio d'esccpticisme construe-
tiu, sobre la que, cn gran mesura, cs
fonamenta el contingut del Ilibre.
Tambe es fa notar la presencia de la tesi
que Saphiro exposa per primer cop a
les darreries dels anys 70, segons la
qual lit connexio entre religio i ciencia
propia del segle XVII no s'ha de cercar
a la doctrina dels puritans sing al latitu-
dianarismc. Tot el scgon capitol del Ili-
bre fonamenta i contribueix a mostrar
alhora aquesta tesi. Finalment, creiem
que s'ha de remarcar el tractament que
el Ilibre fa d'algunes figures com Tillot-
son o Boyle, normalment considerades
coin menors, i it les que el treball de
Saphiro restitucix la seva veritable
importancia.

J. Ramirez Asensio
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