
de la ,nouvelle philosophic>, presentats
apassionadament.

Ramon Alcoberro

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

Cal comencar dient que el Ilibre
s'ocupa mes de la crisi de la modernitat
que no de la postmodernitat. De fet, la
major part del Ilibre 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. Aquesta
segona part es la mes extensa i 1'autor hi
mostra un interes tries gran per l'ambit
civic (1'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 i'estructura i
el contingut del Ilibre, hom compren
que el subtitol -ambits de la reconstruc-
cio del subjecte» reflecteix millor 1'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
fangoixa 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 I'estricte microcosmos
personal ni tampoc en el camp macro-
cosmic de la humanitat o dels ,grans
relats>>, com en el camp intermedi de
('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 i 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 la literatura
postmoderna.

Els mitjans de que l'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 Ilibre 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 tema de 1'evolucionisme biologic
es ben actual. Despres de 1'euf6ria dels
anys setanta de certs sectors darwinistes,
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