
CLASSICS DEL PENSANIENT NMODERN

En el darrer decenni cl mein editorial

catala ha fet tries feina infraestructural

que en cis interiors cinc-cents anus. Per

feina infraestructural entenc la de posar

a I'abast del mes gran nombre possible

de lectors tot l'univers de les obres lite-

raries i cientifiques de la civilitzacio a la

qua[ pertanvem. En aquesta tasca, Edi-

tions 62 -scmpre amb recolzament ins-

titucional- ha estat capdavantera amb

Ies seves col leccions de literatura cata-

lana, literatura universal 1 contempora-

nia, i amb cis ,Classics del pcnsamcnt

modern'> editats amb el suport do la Di-

putacio de Barcelona. La prescntacio

d'aqucsta important col-leccio apuntava

el desig d'aplegar <'un conjunt significa-

tiu d'obres cabdals del pensament mo-

dern i contcmporant occidental (histo-

ria, economia, sociologia, dret, antropo-

logia, cultura, etc.).. Aqucst conjunt ha

estat triat segons un criteri forga es-

biaixat: expressar ,la tradicio humanis-

tica mes valida avui en el dcsvctllament

del significat de la vida i del mon». Els

propis editors enunciaven per endavant

els trots que presentaria la col.leccio:

<<secularitat, racionalismc, capacitat ana-

litica, testimoniatge i exemplificacio de

la nostra civilitzacio'>, aixi corn -l'origi-

nalitat i el gran interes intrinsec de les

obres». En resum: aplegar la civilitzacio

humanistica no traduida encara.

Fins a quin punt s'han assolit els ob-

jectius csmentats, avui, quan ja ban sor-

tit al carrer una quarantena Ilarga de ti-

tols molts dcls quals es componen do

mes d'un volum? Vegem-ho. Les cien-

cies socials In son forca ben representa-

des. En el camp de la tcoria economica,

per excmple, s'ha traduit Ricardo (Els

principis d'economia politica i tributa-

cio), Marx (El Capital senccr), Malthus

(I'Assaig sobre el principi de poblaci(j),

Keynes (La teoria general de l'ocupacio,

l'interes i el diner) i Sraffa (La produccio

de mercaderies per mitja de mercade-

ries). En el camp del dret i la teoria po-

litica trobem des de classics del seglc

XVIII coin Montcsquieu (L'esperit de

les [leis) o Mandeville (La faula de les

abelles) fins a contemporanis corn Kel-

sen (La teoria pura del dret) v Schum-

peter (Capitalisme, socialisme i demo-

cracia) passant per norns coin Tocque-

ville (L'Antic Regim i la Revolucio) o

Bentham (El panopti(). En cl de la so-

ciologia destaqucn els norns dels grans

classics: Tonnies (Comunitat i associa-

cio), Simmel (La sociologia), Weber

(L'etica protestant i l'esperit del capita-

lisme), Durkheim (Les formes elemen-

tals de la vida religiosa) i Mannheim

(Ideologia i utopia). L'antropologia del

periode classic esta tambe ben reprcsen-

tada: Levy-Bruhl (L'anima primitiva),

Mead (Sete i temperament en tres socie-

tats primitives), Malinosvski (Els Ari^o-
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nautes del Pacific occidental), Dumezil
(Els deus sobirans dels indoeuropeus).
Fins i tot el pensament cientific, cosa
que no s'enunciava en la declaracio d'in-
tencions de la col•Ieccio, malgrat que el
primer volum va ser, precisament, L'o-
rigen de les especies de Darwin. Entrc
aquesta mena d'obres trobem Schrodin-
ger (Que es la vida?/Pensament i mate-
ria), Einstein i Infeld (L'evolucid de la
fisica) o Planck (El coneixement del mon
fisic). El mes mal representat es, sens
dubte, el camp del psiquisme huma: no-
mes una obra de Freud (la Introduccid a
la psicoanalisi).

Despres ens trobern ja amb costs mes
curioses. Per exemple, troballes de ca-
racter arqueologic sobre teoria de la his-
toria, de dubtos interes fora de 1'ambit
de les excavations en el paleohistoricis-
me, com son Droysen (1'Historica) o
Burckhardt (Considerations sobre la his-
tdria universal). Obres curioses son
tambe algunes de filosofia, que es el
camp mes caoticament representat (se-
gurament perque hi ha d'altres collec-
tions especialitzades que han Ilistat les
obres mes representatives). Perque al
costat d'obres mes o menys importants
com el Diderot (Escrits filosofics), ('Ayer
(la reedicio de Llenguatge, veritat i lo-
gica), el postum de Wittgenstein (De la
certesa), el popper (El coneixement ob-

jectiu), o el Habcrmas (Coneixement i
interes), hi ha tambe obres prou discu-
tibles quant al seu interes. Es el cas d'un
Bloch molt menor (La filosofia del Re-
naixement), un Horkheimer i un Lukacs
primerencs (Hora foscant i L'anima i les
formes, respectivament) o una Ilambor-
da de Russell (els dos volums d'EI co-
neixement huma). I finalment hi ha
forca teoria de fart representada, un fe-
ble dels editors sons dubte: Benjamin
(L'obra d'art a l'epoca de la seva repro-
ductibilitat tecnica), Bosanquet (la His-
toria de I'estetica), Worringer (Abstrac-
cio i empatia) i Panofsky (La perspecti-
va com a Kforma simbolica» i altres as-
saigs).
En conjunt, doncs, una bona col-lec-

cio, amb una mitjana de qualitat de les
traduccions de notable, d'obres mitjana-
ment ben prologades i editades, que
compleix amb els seus objectius -dis-
cutibles, es clar-, amb una considera-
ble inclinacio per la cultura germanica i
alguna idiosincrasia. Els editors, amb to-
tes les observations critiques clue es vul-
gui, no mereixen mes que fehcitacions.
Tant de bo n'hi hagues mes, de col-lec-
cions com aquesta! Potser ara una de
menys humanista, perque tambe els al-
tres testimonien i exemplifiqucn la nos-
tra civilitzacio.

Gerard Vilar
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