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L'origen d ' aquest treball es troba a la tesi de llicenciatura que vam pre-

sentar 1'octubre del 87. Corr en altre floc d'aquest mateix Anuari es pot

veure, el nostre proposit fou llavors el de definir I'escepticisme i el provi-

dencialisme com els dos eixos sobre els que es vertebra la filosofia de Loc-

ke. Per fer aixo ens calla, si mes no, problematitzar les lectures mes tradi-

cionals de Locke, centrades amb exclusivitat entorn de les nocions episte-

mologiques , i buscar una lectura mes global de la seva obra com a manera

de copsar la importancia que la vessant teologica to en aquesta . Fent aques-

ta darrera tasca ens adonarem que la intervencio de la divinitat es produia

de la mateixa manera i tenia el mateix significat tant a l'obra «filosofica>

com a l'obra « politica >. A tots dos llocs exercia una funcio de fonament.

L'intent de mostrar la importancia que el providencialisme tenia a la filo-

sofia de Locke se'ns unia amb la questio de trobar una formulacio que po-

gues englobar tota la produccio de Locke; la questio que com a minim en

els darrers deu anys ha estat clau en els autors desitjosos d'establir verita-

bles aportacions als estudis lockeans. Aquesta concordancia ens va dur a
plantejar-nos aquest problema com el mes important dins del nostre ambit

i aixi va quedar reflectit a la nostra tesi, un dels capitols de la qual es de-

dicava nomes a aquesta questio. Un cop acabada la tesi, hem cregut que un

bon complement d'aquesta podria esser un estudi de la situacio bibliogra-

fica de Locke en general i, mes concretament , del terra al qual es va veure

abocada la nostra reflexio . Ja a 1'epoca de la preparacio de ]a nostra tesi

vam poder constatar que dificilment cap autor qualificat que volgues es-

criure sohre Locke podia defugir-ho. Els estudis efectuats darrerament, que

ara presentem, han confirmat encara mes aquesta constatacio. La pregunta
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sobre la unitat de la filosofia de Locke ha esdevingut un exercici obligat,
especialment si el que s'esta cercant es una visio el mes depurada possible
de prejudicis historlografics que determinin la lectura del text en direccions
concretes.

Per a 1'elaboraci6 d'aquest butlletf hem triat tres monografies . Cadas-
cuna d'aquestes es pot definir coin un intent d'efectuar una lectura unitaria
de l'obra de Locke, encara que totes elles ho facin des d'una perspectiva
diferent, ja sigui la teologica - politica, la sociologica o la purament etica. A
aquestes monografies hi hem afegit dues obres de caire mes ampli que es
presenten com introduccions generals a l'obra de Locke. Els seus punts co-
muns son el d'haver estat escrites per dos autors classics dins de l'ambit
dels estudis lockeans i el d'oferir-nos una visio , alhora, allunyada dels to-
pics i ben coneixedora de les diverses aportacions efectuades per estudis
mes especialitzats.

Les obres objecte del nostre comentari son les seg6ents:

1. LOCKE. WOOLHOUSE, R.S. The Harvester Press, Sussex, 1983.
2. JOHN LOCKE'S MORAL PHILOSOPHY. COLMAN, John. Edin-
burgh, Edinburgh University Press, 1983.
3. THE POLITICS OF LOCKE'S PHILOSOPHY. WooD, Neal. Uni-
versity of California Press, Berkeley, 1983.
4. LOCKE: AN INTRODUCTION. YOLTON , J.W. Basil Blackwell, Ox-
ford, 1983.

5. JOHN LOCKE ET LA RAISON RAISONABLE. GOYARD-FASRE, Si-
mone . Paris, Libraire J. Vrin, 1986.

1. LOCKE. WooLHOUSi:, R.S. The
Harvester Press, Sussex, 1983

El llibre de Woolhouse es presenta
com el primer exemplar d'una col•leccio
de monografies anomenada Philoso-
phers in Context'. La finalitat d'aques-
ta col-leccio es eminentment didactica.
El seu proposit es atansar I'autor al lec-
tor de la nostra epoca mostrant la im-
portancia que la seva obra tingue al scu
temps. Aquesta intencio determina l'es-
til del Ilibre que ve definit pels trets de
claredat i precisio. Les argumentacions
es desenvolupen amb un rigor estricte,
mostrant sempre de manera destacada
les connexions logiques i prescindint de
manera gairebe total de tota mena de re-
torica. Segueix aixi 1'estil que segura-
ment es mes adient per a una introduc-

cio, el que li permet assolir el seu objec-
tiu amb eficacia . El seu llibre no tc, pero,
nomes interes pel lector no introduit en
la tematica del segle XVIL Woolhouse
es un bon estudios de l'obra de Locke'
i ha incorporat amb encert al seu Ilibre
moltes de les idces que en els darrers
temps han sorgit com a fruit del treball
d'altres estudiosos , especialment, Van
Leeuwen i Wood. Aquest treball com-
binat amb la propia reflexio permet que
el llibre gaudeixi d'una entitat propp ia.

El'llibre es centra en el que fou I'obra
cabdal de Locke « I'Assaig sobre l'ente-
niment huma'>, o per dir-ho en els ter-
mes de Woolhouse , - el que hom pot de-
finir estrictament corn teoria del co-
neixement >. Aquest avis , emplacat com
es al bell comen4ament del llibre, podria
semblar que assenyala cap un cami d'in-

1. LOCKE'S PHILOSOPHY AND SCIENCE DE KNOWLEDGE. WooLHousE, R.S.
Oxford, Oxford University Press, 1971.
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terpretacio mes classic dins dels estudis
sobre Locke que tanmateix no es se-
gueix. Encara que el llibre es restringeixi
a l'assaig, l'autor es sempre conscient
que la finalitat d'aquest es la d'aportar
elements a la discusio sobre la llei natu-
ral i que el seu resultat es, abans de tot,
una crida a exercitar les nostres facultats
en el camp de la reflexio moral. El llibre
de Woolhouse no to el proposit de de-
finir-se sobre la unitat ultima dels diver-
sos ordres de la filosofia de Locke, pero
la caracteritzacio que s'efectua de 1'as-
saig sembla mes aviat recolzar que no
pas desmentir aquest fet.

L'objectiu general del llibre es intro-
duir at lector a la teoria del coneixement
de Locke. Pero la manera en que aques-
ta introduccio s'efectua permet concre-
tar mes quina es la veritable finalitat del
llibre: fer intelligible la definicio de co-
neixement que Locke forneix a l'assaig.
Tota 1'estructura del Ilibre ve condicio-
nada pel desig d'efectuar aquest esclari-
ment. Els diversos temes de l'assaig no-
mes son abordats despres d'una primera
aproximacio a aquesta definicio del co-
neixement que centra el problema de
1'assaig. L'analisi de cadascun d'aquests
temes, com succeeix de manera molt pa-
lesa a 1'examen de la critica a les idees in-
nates, esta fet, sobretot, en funcio de po-
der tornar a la qi estio cabdal. Des d'a-
questa perspectiva el llibre de Woolhou-
se presenta la seva primera important di-
ferenciacio amb altres interpretacions de
l'assaig: el nucli del llibre no es cerca at
llibre segon sino at llibre quart. En
aquest sentit em sembla que la interpre-
tacio que se'ns ofereix ha d'esser vista en
estreta relacio amb l'obra d'un dels au-
tors als que ens hem referit abans: Van
Leeuwen.2 Com es recordara, el propo-
sit d'aquest en la seva obra fou mostrar
que l'interes primordial de Locke era el
de construir una teoria de la certesa, ads-
crivint-se aixi a un ampli moviment in-
tel-lectual en el que es trobaven els mes
importants pensadors anglesos del mo-
ment. Aquest resultat acorda molt be
amb la caracteritzacio que es despren de
1'obra de Woolhouse, el qual fa un es-

fore similar at de Van Leeuwen per mos-
trar les arrels de 1'assaig a les polerniques
intellectuals del moment.

El tractament de Woolhouse segueix
gairebe sempre molt de prop el text i,
com ja hem dit abans, no aspira a donar

at lector ja introduit cap revelacio reno-
vadora. Tanmateix, hi ha dos trets en els
quals Woolhouse fa especial incidencia i
que potser fins ara no havien estat mas-
sa subratllats en d'altres textos del ma-
teix caire. El primer d'ells es el reco-
neixement del fort element esceptic de
la filosofia de Locke. Una presencia que
havia estat sovint negligida potser pel
desig de voler donar una imatge mes
positiva>> i ,afirmativa- de la que real-
ment li escau at pare de la filosofia an-
glosaxona. Woolhouse mostra les nom-
broses assercions que hom pot trobar a
1'assaig, advertint-nos de les nostres li-
mitacions i fent de 1'ambit del coneixe-
ment cert un terreny gairebe fora de 1'a-
bast de les posibilitats cognoscitives de
l'home. Malgrat tot, aquest us del terme
«escepticisme» cal que sigui matisat. Per
Woolhouse, 1'escepticisme de Locke es
un escepticisme limitat i constructiu. Li-
mitat, perque si be es clar que no po-
dem arribar a coneixer-ho tot, si que hi
ha coses que poden esdevenir conegudes
per nosaltres. Constructiu, perque es
considera que el coneixement que tenim
es el que ens cal per desenvolupar la nos-
tra missio en el mon. Es aquest un dels
punts on es fa mes palesa la influencia
de Van Leeuwen.

El segon dels trets podria esser deri-
vat directament del primer. Es la insis-
tencia en mostrar-nos el caracter criti-
cista de la filosofia de Locke. Un carac-
ter criticista que es mostra en el que
aquesta filosofia to de reaccio contra la
que la va precedir, pero, tambe, emprant
un sentit mes estricte del terme, en la
consciencia que es to de la limitacio del
nostre coneixement.

Prenent el sentit mes feble del terme,
la filosofia de Locke es constitueix com
una critica cap a 1'escolasticisme, la filo-
sofia que predominava a les universitats
at temps de Locke i constituia el mes

2. The problem of certainty in english Thought, 1630-1690 H. Van LEEUWEN The Hague,
Martinnus Nijhoff, 1970.
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gran obstacle per al desenvolupament de
la nova ciencia. Aquesta relacto d'opo-
sicio es fonamental en el llibre, que de-
dica una bona part de les seves pagines
a 1'explicaci6 d'alguns dels conceptes de
la filosofia escolastica, a fl de poder de-
finir, per contrast, la genesi de la filoso-
fia de Locke. La finalitat del discurs d'a-
quest no es altre que donar una sortida
a la clescomposicio de la teoria del co-
neixement aristotelica fonamentada en la
dualitat d'episteme i doxa. Tots els te-
mes de 1'assaig son contemplats des de
la perspectiva de la polemica amb l'es-
colasticisme. Un dels punts on potser
aquest tractament resulta mes nou es en
el que fa referencia al tema de les idees
innates. En comptes de referir la pole-
mica a Descartes o a d'altres escriptors
anglesos com Cherbury, que son les
dues visions predominants, Woolhouse
pensa que el que s'amaga sota el llibre
primer es una critica a la teoria de la
ciencia d'Aristotil. Doncs si be l'obra de
I'estagirita no pot esser apropada a una
posicio innatista, si que ho era la d'al-
guns seguidors d'Aristotil en el moment
en que Locke es dirigi contra ells. La po-
sicio comuna entre aquells escolastics
tardans era la d'associar innatesa amb
obvietat, i es aixo el que mogue a Locke
a adoptar la teoria del coneixement de
Descartes que, amb el seu tractament de
la nocio d'intuicio, permet desiligar tots
dos conceptes.

La teoria del coneixement de Locke
nomes pot entendre's com l'intent de
trobar una alternativa a la vella dualitat
grega d'episteme i doxa. Una alternativa
que passa sobre tot per 1'intent d'instau-
rar el subjecte com eix de 1'acte cognos-
citiu. Woolhouse exemplifica aquest
punt de vista en les ben diferents, mal-
grat que no ho semblin, concepcions de
la doxa. Aixi, mentres que per Aristotil
l'opinio tracta del que es en si contin-
gent, Locke, en canvi, nomes es refereix
a la contingencia de les coses en quant
es contingencia per a nosaltres. El canvi
del punt de vista ocorre pero des d'un
mateix nivell logic i, per aquesta rao,
Woolhouse considera quc es mes adient
parlar d'una reinterpretacio dels veils te-
mes que no pas d'un trencament. Les in-
terpretacions que dona Locke, per

Woolhousc, no esten masa allunyades
conceptualment de les que podien donar
els escolastics. La consideracio de 1'an-
tiescolasticisme de Locke no pot anar
separada del que constitui la seva alter-
nativa a 1'cnsenyanca oficial: la doctrina
corpuscularista. L'adscripcio de Locke
al corpuscularisme resulta practicament
indiscutible per Woolhouse i li serveix
com a mecanisme explicatiu de molts
dels problemes que planteja la lectura de
Locke. Aixi, per exemple, Woolhouse
intenta des del corpuscularisme fer in-
telligible la doctrina de Locke sobre la
substancia o el problema del rebuig de
1'aplicaci6 de la nocio de -ressemblan-
ce- a les qualitats secundaries que per ell
nomes transllueix el rebuig lockea de les
escolastiques qualitats reals. Tambe la
definicio de -mode- i la d'-essencia
real- hall d'esser referides en darrera
instancia a la teoria corpuscular. L'om-
nipresencia que el nostre autor atribueix
a la teoria corpuscular dins de l'obra de
Locke es potser l'aspecte del seu estudi
amb el que es mes facil dissentir. Es clar
que en una introduccio a un autor no es
bo exagerar mes del necessari els punts
foscos de la seva obra, pero per defugir
aixo el que Woolhouse fa es oblidar un
fet tan fonamental com clue la teoria cor-
puscular nomes es introduida a nivell
d'hipotesi. Sense comptar amb aixo, el
text de l'assaig perd coherencia i resta
problematica la consideracio de Locke
com filosof critic en on sentit fort del
terme. El talant critic, el desig de deli-
mitar les fronteres del nostre coneixe-
ment es, com reconeix Woolhouse, un
terra viu i present a la reflexio de Loc-
ke. Fer d'aquest un corpuscularista dog-
matic es fer-lo entrar en contradiccio
amb aquells textos de l'assaig on s'indi-
ca que les limitations del nostre coneixe-
ment son mes inherents a la seva estruc-
tura que no pas accidentals. I pensar en
la contingencia d'aquesta limitacio, es a
dir, que amb el pur afinament dels nos-
tres sentits podriem arribar a concixer la
veritable essencia de les coses, es en de-
finitiva la posicio que caldria pensar que
correspon a un corpuscularista dogma-
tic.

Finalment, la descripcio de 1'obra de
Locke que ens proporciona Woolhouse
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permet destacar i esclarir alguns punts

que o havien passat inadvertits o no ha-

vien rebut la justicia que mereixien.

Aixi, per exemple, el llibre deixa ben clar

que el merit de Locke no es tant el d'ha-
ver estat I'introductor de temes nous,

com el d'haver sabut reconeixer quins
eren els temes clau del seu temps i ha-

ver tingut 1'encert d'incorporar-los a la
seva reflexio. De la mateixa manera,

Woolhouse s'esforca en trencar 1'arque-

tipica interpretacio que fa de Locke un
empirista radical. Per ell, a la filosofia de

Locke es troba l'assercio ue no hi ha

cap idea que no provingui de 1'experien-

cia, pero Locke admet la possibilitat que
existeixi un coneixement que no provin-
gui directament de 1'experiencia.3 En

aquest sentit, tambe cal fer Constar el re-
coneixement efectuat per Woolhouse de

la presencia en l'obra de Locke d'una se-
rie de preconceptions que dificilment

poden esser d'un empirista consequent.
Un altre punt d'interes es el reconeixe-

ment que es fa de la influencia de Des-

cartes sobre Locke. El fet es notable, do-
nat que aquesta presencia es sovint

menystinguda per alguns comentaristes
anglosaxons. Woolhouse identifica les
dues teories del coneixement i ens mos-
tra que les dissensions en el camp de ]a
filosofia natural son sovint fruit de ]a
precipitacio de la lectura de Locke que
el porta a plantejar objeccions que ja es-
ten considerades, i solucionades, a I'o-
bra de Descartes. Finalment, una altra
aportacio que el nostre home to gran in-
teres en subratllar es que malgrat la fi-
liacio lockeana del deisme del segle
XVIII, la posicio de Locke estava bas-
tant Ilunyana d'aquest. Aquest punt de
vista es sobretot molt present a l'analisi
que es fa del tractament que I'assaig
efectua de les notions de cos i ment, que
per Woolhouse deu esser deslligat de
qualsevol mena de problema religios.
Tots aquests punts, alguns relativament
innovadors, conflueixen pero en una
imatge traditional de Locke. L'assump-
cio d'elements criticistes i, fins i tot, es-
ceptics, ajuden a poder definir-lo com

l'introductor de la nocio do -common

sense- a la historia de la filosofia. En

aquest sentit Locke es un autor viu i la
vitalitat del seu pensament es mostra en

el gruix principal de la produccio anglo-
saxona dels nostres dies.

2. JOHN LOCKE'S MORAL PHI-
LOSPHY. COI MAN, John. Edin-

burgh, Edinburgh University Press,
1983

La primera qualificacio que ha de me-
reixer aquest Ilibre es sense dubte la d'o-
riginal. Una originalitat que sorgeix del

fet d'esser el primer llibre que pren com
objecte del seu estudi la filosofia moral
de Locke. Evidentment, el fet que
aquest estudi no es produis fins ara no
era degut purament a 1'atzar. De 1'exa-

men de la questio que realitza Colman
hom pot extreure dues raons que ho im-
possibilitaven. La primera es la tenden-
cia a veure la filosofia de la ciencia com
el tot de la filosofia de Locke. Colman
nomes fa esment d'aquesta questio en la
introduccio per establir que, partint del
pessimisme epistemologic que caracte-
ritza 1'assaig, resulta clar que el coneixe-
ment orientat cap al discurs practic es la
part veritablement valuosa del coneixe-
ment. La segona rao es que tradicional-
ment hom ha jutjat que es impossible
1'harmonitzaci6 dels elements fonamen-
tals de les diverses obres de Locke. Es a
dir, la seva adscripcio dintre del camp
dels defensors de I'existencia d'una Ilei
natural, adscripcio que es fa palesa a les
obres mes jovenils, i l'hedonisme de l'as-
saig. El proposit de Colman es, a des-
grat de la creenca traditional, el mostrar
que aquestes dues opcions es poden ar-
ticular en una doctrina erica consistent.

Per tractar de mostrar aixo, Colman
segueix un esquema sequential, analit-
zant succesivament les obres de Locke
en un ordre que, d'entrada, vol presen-
tar-se com cronologic pero que no es Li-
mita a esser tan sols aixo. Colman to un

3. Aquesta visio de la filosofia de Locke es mostra de manera clara sobretot en el segiient

article : - Reason and experience in Locke's epistemology . E.D. Cohen. Philosophy & Pheno-
menological Research . 1984, Vol. 45.
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especial interes en mostrar-nos que, a
mes del fil merament cronologic, hi ha
un fil logic; cadascun dels Ilibres es
construeix partint de questions que a
l'anterior havien restat obertes.

Els textos als que es dedica el primer
capitol son els dos tractats de 1660. Per
Colman, 1'origen de la reflexio de Loc-
ke cal que sigui cercat en la polemica re-
ligiosa que en aquells moments enfron-
tava anglicans i puritans. La finalitat del
discurs de Locke en aquests dos tractats
es rebatre la tesi puritana que feia de la
consciencia individual la darrera autori-
tat en materia de conducta. Estar d'a-
cord amb aquesta test significava, en un
cert sentit, fer impossible tota constitu-
cio d'una vida social. Del rebuig d'a-
questa opinio es d'on sorgeix la idea que
hi ha una jerarquia de lleis que existeixen
objectivament, el coneixement de les
quals es possible per a l'esser huma. Tot
el primer capitol d'aquest llibre ha d'es-
ser remes al Ilibre de Saphiro.' Per Col-
man el punt clau per poder entendre la
questio, el punt des d'on ell enfoca el
seu estudi, es que el marc general on el
discurs de Locke es generat es el d'una
crisi epistemologica que to especial inci-
dencia en el camp de l'epistemologia
moral. El problema al que les obres pos-
teriors de Locke volen respondre es jus-
tament el de com es possible el coneixe-
ment de la llei natural.

El problema de l'epistemologia sera
tambe central a les pagines dels «assaigs
sobre la Ilei natural>' que desenvolupen
la teoria que ja era present, sense esser
massa explicada pero, a les primeres
obres. El problema del coneixement de
la Ilei natural resta pero obert fins a
1'« Assaig sobre I'enteniment huma», l'o-
bra on es vol donar una resposta defini-
tiva a la questio. Per Colman tota l'ana-
lisi que a la obra mes coneguda de Loc-
ke s'efectua sobre el fet del coneixement
cal adrecar-la cap a aquesta questio. No-
mes des d'aquesta es pot interpretar la
questio de les idees innates. Es aquest
tema tambe el que assenyala una fita per
a 1'analisi del coneixement, que no es al-
tra que demostrar la nostra possibilitat

d'arribar a establir propositions apodic-
tiques dins el camp de la reflexio moral.

Les obres de la primera joventut vis-
tes conjuntament amb l'assaig configu-
ren el que forma el nucli mes essential
de la filosofia moral de Locke. El que
caracteritza aquesta doctrina, pel que es
pot despendre del conjunt de les obres,
es el seu entrellacament constant amb
1'antropologia. Si podem entendre les
notions morals es perque coneixem els
interessos i les necessitats de 1'home que
han motivat la seva construccio. Aques-
ta unio de moral i antropologia ve fona-
mentada i reforcada pel paper que l'es-
fera del teologic to en l'obra de Locke.
La test fonamental de les obres de jo-
ventut es que si hi ha una Ilei natural es
nomes per la voluntat de Deu. Si Deu
no existis no hi hauria cap llei natural.
L'etica es una disciplina indestriable de
l'antropologia i la unio que totes dues a
la vegada conformen ho es per la teolo-
gia que fonamenta tant I'una com 1'al-
tra. Deu ha treat les nocions, el contin-
gut de les quals constitueix la Bet natu-
ral, i ha creat 1'home d'una manera tal
que les seves disposicions i els seus de-
sigs s'adequen a aquesta Ilei natural. Hi
ha una correspondencia estricta entre els
fets de l'objectivitat de la Ilei natural i la
uniformitat del genere huma, pressupo-
sit indispensable per no fer d'aquesta
objectivitat una ficcio. Aquest triangle
que formen les tres disciplines defineix
el camp de la reflexio moral i, sobretot,
propicia la possibilitat de conciliar 1'he-
donisme amb la doctrina de la llei natu-
ral.

La coherencia del marc general no
serveix pero per a defugir els problemes
concrets. Aquests problemes sorgeixen
especialment en el moment d'articular el
que vol esser l'etica demostrativa, doncs
la connexio entre les nocions que 1'ho-
me ha construct dificilment es revela
com necessaria. Podem definir el terme
ajusticia>> de manera que la seva defini-
cio connecti essencialment amb el terme
,,propietat>>. Pero aixo depen d'una de-
finicio estipulativa que no to d'entrada
cap rao ben fonamentada per esser ac-

1. B.J. SAPIRO. Probability and certainty in seventeenth century england. Princenton Uni-
versity Press, 1983, Una ressenya d'aquest llibre apareix en aquest mateix Anuari.
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ceptada. Per poder mostrar aquestes re-

lacions cal la historia teoretica dels dar-

rers tractats: apel•lar a 1'estat de natura

per cercar 1'origen de les nocions mo-

rals; el mode en que la manera d'esser

de ('home ha produit aquestes nocions.

Es aquest el moment on comen4a a 6s-
set tries considerat el paper que 1'hedo-
nisme i 1'utilitarisme juguen a I'etica de

Locke. L'intent del filosof angles fou III-
gar la nocio de felicitat amb la de pro-
pietat, aquesta amb la de justicia i, final-

ment, extreure d'aquesta darrera totes

les altres virtuts. Tanmateix hi hague un

relatiu fracas, donat que es revela impos-
sible per Locke el derivar totes les vir-

tuts de la justicia. Es aquesta la rao que

el porta a assajar un altre cami per in-
tentar la fonamentacio de la moralitat.

Aquest cami fou el cami de la religio.
Les darreres obres de Locke es van de-

dicar a questions religioses i el proposit
que les movia era el d'establir el precep-
te evangelic d'aestimar al proisme com

a un mateix», com punt de recolzament

de tota moralitat. Pero, malgrat 1'esforc
de Locke, aquesta regla resultava encara
tries dificil de conciliar amb el seu hedo-
nisme. La dificultat de trobar un fona-
ment d'harmonitzacio del seu hedonis-

me amb el valor absolut de les regles i

la dificultat d'aplicar els criteris teolo-
gics a la practica moral son, per Colman,

de fet cis punts tries foscos de la doctri-
na moral de Locke i els que el duen a
parlar de la incompletitud d'aquesta.

La part mes extensa del llibre esta de-
dicada a analitzar la teoria de l'obligacio

de Locke. A la teoria de la motivacio no-
mes se li dedica el darter capitol. Pel que
fa a aquesta questio, Locke barreja una
perspectiva utilitarista amb les nocions
escatologiques que comporta la doctri-
na cristiana. El punt que per nosaltres
resulta mes interessant de retenir es la
connexio que Locke estableix entre la
seva pedagogia i la seva teoria de la mo-
tivacio moral. El be mes util a ]'home,
el que pot procurar-li la salvacio, es
sempre per ell secundari en el sentit que
sempre li resta amagat. En consequencia

cal un entrenament , una disciplinitzacio,
per a poder saber copsar allo que veri-

tablement es el be per a ] 'home . Produir

aquesta disciplinitzacio es la tasca de la
pedagogia.

El treball efectuat per Colman es im-
portant no sols per esser la primera obra

que tracta d'establir el significat de la
doctrina moral de Locke , sino perque,
partint d ' aquesta intencio , assoleix quel-
com que fins ara no sempre havia estat
possible : el trobar una perspectiva que
doni una visio unitaria del conjunt de
totes les obres de Locke. Aixo cal que si-

gui vist sobretot com el fruit d'un tre-
balll intens sobre els textos. Colman no

s'ha tancat a cap possible font que po-

gues permetre - li arribar al fons de la
questio que li interessava.
En el mateix sentit cal parlar del trac-

tament que Colman fa de les relations
de Locke amb el seu medi intellectual.
El seu Ilibre no participa en el vici d'in-
sularitzar el discurs filosofic . Al contra-
ri, en tot moment ens presenta el dialeg
que Locke mantingue amb autors que si

be no son membres del que hom podria
anomenar tradicio filosofica , resultaren

d'una importancia cabdal per la confi-
guracio del seu discurs.

El factor teoric que en del llibre to
mes importancia es, coincidint amb 1'es-
tudi que nosaltres realitzarem darrera-
ment,2 la significativitat q ue Colman
confereix als aspectes teleologics i pro-
videncialistes . Son aquests aspectes de
fet els que li permeten poder parlar de
la coherencia de 1'assaig . Deu es sempre
el darter mecanisme explicatiu . Colman
es desmarca clarament de la tradicio' clue
en un moment donat pogue representar
Strauss . Per ell Locke es mostra com un
defensor declarat de la nocio de Ilei na-
tural. Encara que sigui cert que el filo-
sof angles introdueix un hedonisme que
resultaria intolerable en el context de la
filosofia de , per exemple , un sant To-
mas, per Colman aquest introduccio es
vista com una manera de defensar la
doctrina . Cal recordar que la doctrina
traditional de la lici natural es fonamen-

2. J. RAMIREZ ASENSIO Providencialismo y escepticismo en la filosofia de Locke. Tesi de

Ilicenciatura presentada a la Universitat de Barcelona el setembre de 1987. Un resum de la ma-

teixa pot trobar-se a les pagines d'aquest mateix volum.
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to en 1'existencia d'un ,Summum bo-
num». Una nocio que dificilment podia
resultar acceptable en un temps com el
de Locke, caracteritzat per una profun-
da crisi epistemologica.

Aquesta caracteritzacio que assoleix
donar coherencia a la moral de Locke es
pero, per Colman , la que l ' allunya defi-
nitivament dels nostres punts de vista.
Es clar que en el panorama de 1'etica
contemporania dificilment pot esser
considerada seriosament una proposta
de fer de la voluntat de Deu un meca-
nisme explicatiu del deure . Aquest punt
de vista es incompatible amb la cons-
ciencia moral del nostre temps. Des del
temps de Kant es comunament accepta-
da l'autonomia del discurs practic. L'a-
firmacio contraria es dificilment conce-
bible per nosaltres , pero, tanmateix, es
el punt de vista defensat per Locke. Per
ell no hi havia cap separacio entre fets
morals i fets no morals . E's aqui on cal
cercar totes les arrels dels problemes
qq ue, des de la consideracio ortodoxa
d'un discurs practic, presenta la filoso-
fia de Locke . Es aixo tambe el que ens
explica la decepcio fonamental que ens
produeix la seva doctrina . El fet que
malgrat la seva palesa capacitat per ex-
plicar d'una manera general el fet de la
moralitat , no sigui capac de fornir-nos
cap regla moral . Doncs es justament I'e-
nunciacio de regles el que nosaltres de-
manem a un discurs practic.

3. THE POLITICS OF LOCKE'S
PHILOSOPHY. WOOD, Neal. Uni-
versity of California Press, Berkeley,
1983

El llibre de Neal Wood es un intent
d'ampliar la perspectiva amb la que co-
munament hom llegeix 1'assaig. Per es-
clarir ben be en que consisteix aquesta
nova perspectiva, cal fixar-nos en la re-
flexio sobre la filosofia amb la que el
nostre autor inicia el seu Ilibre. Per
Wood la reflexio filosofica troba la seva
validesa en llur connexio amb la vida
quotidiana. Aixo podria suggerir d'en-
trada un posicionament critic envers la
major part de la bibliografia que pren

com objecte del seu estudi el segle XVII.
Pero mes enlla d'aquest posicionament,
allo veritablement important es que
Wood utilitza aquesta assercio com
principi d'interpretacio de la filosofia de
Locke i, mes concretament, del seu as-
saig. Aquest, es considerat com un text
inintel-ligible si es presenta abstret del
seu context i prescindint de la seva fina-
litat que pel nostre autor es eminent-
ment politica. El que tracta de fer, en
consequencia, es construir una interpre-
tacio que prengui com fonament els va-
lors socials que reflecteix l'assaig i que
considers la declaracio de I'epistola al
lector, el proposit que el Ilibre faci ser-
ves a la humanitat, no com un mer arti-
fici retoric sino com la declaracio que
defineix el sentit fonamental de I'assaig.
Ahans d'emprendre l'estudi de l'as-

saig matcix, hi ha dues tasques a fer, in-
dispensables per fixar cl seu sentit: la
primera d'elles es l'analisi del moment
social en que es genera 1'assaig. Aquest
moment es defineix, per Wood, com el
de l'ascensio d'una classe social: la bur-
gesia. Es, per tant, el moment en que co-
menca la implantacio del capitalisme.
L'assaig s'adreca abans de tot a aquesta
burgesia en alca, essent un important
instrument per a la conformacio de la
seva idcologia. L'altra tasca es la fixacio
de les fonts intellectuals de l'obra de
John Locke. Per Wood aquestes fonts
son quatre: el cristianisme, la teoria po-
litica i social de Cicero, la incipient an-
tropologia social i la que resulta sense
cap mena de dubte mes fonamental: el
baconianisme.

Per entendre aquesta ultima afirmacio
cal esclarir una mica a que s'esta referint
Wood. Per ell, el baconianisme no es un
conjunt de continguts discursius, una
doctrina centrada entorn d'unes propo-
sicions epistemologiques. Aquesta es la
descripcio que hom acostuma a trobar
en els textos mes convencionals, centrats
sobre tot en la nocio d'induccio, pero
no es la que esta pensant Wood. Per
aqucst, el baconianisme es quelcom mes
difus pero alhora mes viu. Concretant,
ell ho defineix com una ideologia. La
ideologia que compartiren gairebe totes
les figures principals do la ciencia angle-
sa del XVII; la ideologia dels <<moderns>>
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que abogaren per una concepcio del sa-

ber mes orientat cap a la praxi que no

pas cap a la reflexio teorica. Al mateix

temps, el baconianisme to una concep-

cio molt definida de la relacio de la cien-

cia amb la religio. El nucli d'aquesta

concepcio es la consideracio del cultiu

de la ciencia com una part fonamental

del cami cap a la salvacio. Aquesta con-

cepcio es mantindra vigent encara a les

obres de Locke i de Newton. La in-

fluencia de Bacon no consisteix tant en

la transmissio d'un contingut corn en la

implantacio d'un estat d'anim. Els mes-

tres de Locke, Sydenham i Boyle, son

per Wood dos exemples significatius

dels homes moguts per aqucsta actitud.

El puritanisme sera una altra construc-

cio teorica que deura molt al missatge de

Bacon. Tanmateix, malgrat que el baco-

nianisme suposa abans que res la im-
plantacio d'un clima, hi ha un important

nombre de conceptes provinents de les

pagines de l'obra de Bacon que Wood
esmerca a fi de definir l'assaig. El pri-

mer d'ells es el d'-historia natural-. En-

cara que a I'assaig no es facin -histories

naturals., es a dir, no s'utilitzin aques-

tes en les argumentacions puntuals, tot

ell pot esser considerat com una histo-

ria natural de l'enteniment. Tambe en
aquest sentit cal esmentar el criteri d'u-

tilitat que juga un paper fonamental cant
a la filosofia de Bacon com a la de Loc-

ke. Una imatge que Wood tambe utilit-
za es la de la nova instauracio. La fina-

litat de 1'assaig es propiciar 1'entrada a
un nou temps en que els homes s'allibe-
raran de l'error i el prejudici, permetent-
els-hi aixo un aprofitament maxim de les
seves capacitats. En aquest sentit cal fer

notar tambe la utilitzacio que Wood
creu copsar a les pagines de l'assaig de
la baconiana teoria dels idols. Aquesta
es esmentada explicitament a (I,iii,26) i
la seva influencia s'esten arreu de 1'as-

saig. La font maxima de Terror tindra
per Locke, com abans per Bacon, un
origen social. Les opinions deuen esser
considerades en funcio del mitja social

que les ha produit i determinat.
Aquesta utilitzacio de la teoria dels

idols ens forneix ja el primer tret de la
caracteritzacio que Wood efectua de la
doctrina de I'assaig: Locke es un socio-

leg del coneixement en el sentit que Karl

Mannheim don- a aquest terme. Mann-

heim mai no esmenta Locke a les seves

obres, pero si a Bacon a qui considerava

un autor fonamental. La significativitat

de Locke no es per Wood mes petita que

la de Bacon, ans al contrari. La influen-

cia que Locke va concedir al medi so-

cial fa que el component sociologic de

la seva obra resulti, encara que menys
reconegut, molt mes important que el de

l'obra de Bacon. I la rao d'aixo es que
es justament l'aspecte mes sociologic

d'aquesta teoria dels idols, la influencia
dels partits, el que Locke va emfatitzar
preferentment.

Els ultims estudis, d'enca de la deca-
da dels setanta, ban mostrat una forta
tendencia a significar la teoria de la cer-
tesa com 1'eix de la filosofia de Locke.

Wood no es mostra en contra d'aquesta
tendencia, pero subratlla que aquesta

teoria ens apareix mancada de significat

si hom no la connecta amb la defensa de
la tolerancia que defineix la filosofia po-

litica de John Locke. L'interes per la
probabilitat ve motivat mes per desfer-

se de la incertesa a la vida politica i so-
cial que no pas per la reflexio sobre l'ac-
tivitat cientifica. El reconeixement de les
limitations del nostre coneixement ha de
moure'ns a considerar totes les nostres
opinions corn nomes probables, aixi
com les dels altres. Mancats d'una cer-
tesa absoluta cap d'elles no pot esser re-
butjada d'entrada. Es aqui on troba el
seu origen el principi de tolerancia. El
regim de la tolerancia es la nova instau-
racio que tendcix a implantar l'assaig. La
critica del coneixement, indispensable
per poder establir una teoria de la cer-
tesa, es, al mateix temps, un mitja de
transformacio politica. Treure 1'home
del seu arrelament a l'error implica el
dur a terme una accio terapeutica. Pero
la malaltia de I'enteniment no pot gua-
rir-se en el subjecte aillat, com volgue
Descartes. El principal problema es de
les idees inculcades pels partits i, contra
aquestes, el que cal es una -terapia edu-
cacional- que s'estengui al tot de la so-
cietat.

L'afirmacio essential de Wood es,
doncs, que l'assaig es un llibre eminent-
ment politic, que construeix la ideologia
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de la classe que ha de desenvolupar la
societat capitalista. En aquest sentit,
l'autor subratlla els materials clue en el
Ilibre son aportats per a consolidar Pe-
ti ca del treball propia d'aquesta burge-
sia i, tambe la seva imatge de l'hcroi in-
dividualista; una figura constituida per
la mateixa paradoxal barreja d'egoisme i
cristianisme amb que Locke construcix
la seva moral. Seguint aquesta linia que
destaca el valor politic de 1'assaig, es
molt important 1'esfor4 que fa Wood per
mostrar com algunes de les afirmacions
de 1'assaig tenen mes rellevancia politica
i social del que sovint se'ls hi concedeix.
Aixo succeix amb l'ambientalisme loc-
kea. Hi ha alguns moments a 1'assaig on
Locke afirma que es el mitja que ens en-
volta el que realment dona la seva for-
ma a la configuracio cognoscitiva de
l'home. Les connotations sociologiques
d'aquesta afirmacio son Glares i han es-
tat de fet reconegudes. Pero no succeeix
el mateix amb altres d'igualment Glares.
Aixi, ja hem senyalat abans coin la idea
que la completa certesa es quasi inasso-
lible per a l'home suposa un important
principi politic tendint a l'anivellament
de la societat. Igualment succeeix amb el
que potser constitueix la mes famosa
afirmacio de Locke: dir que la ment dels
homes es en el moment del naixement
un -paper en blanc, buit de tot carac-
ter-, es proclamar la igualtat de les nos-
tres ments i de les nostres aptituds i, en
bona logica, dels nostres drets.

La lectura que Wood proposa per
l'assaig s'oposa frontalment al veil punt
de vista que presenta la filosofia de Loc-
ke com dividida en sectors aillats. La re-
lacio amb els textos especificament po-
litics de 1'obra lockeana no se li prcscn-
ta com especialment problematica.
Wood defineix la relacio entre I'assaig i
els textos politics corn una relacio de
complementarietat, especialment pel
que fa referencia al segon tractat que es
considerat com el pla d'accio i el docu-
ment programatic que ha de servir per
efectuar la nova instauracio que s'anun-
cia a 1'assaig. L'aportacio a una g6csti6
de fa anys problematica dins dels estu-
dis lockcans prescnta elements que hau-
ran d'esser tinguts en compte a totes les
discussions posteriors, pero esta lluny

d'esser totalment convincent. El proble-
ma es que, en comptes de cercar la for-
mulacio d'un ordre mes globalitzador, el
que Wood sembla fer es circumscriure-
ho tot a l'esfera del politic, en un scntit
molt estricte del terme. La consegiien-
cia es que, per mostrar alguns aspectes
que havien estat do fet desatesos, Wood
en menysprea d'altres tambe impor-
tants. Encara que s'admeti la finalitat
politica com essential a l'assaig, dificil-
ment sembla que es pugui considerar la
reflexio sobre la ciencia com un terra
subsidiari dins de 1'obra. Wood no aca-
ba d'efectuar la supcracio que de mane-
ra Clara exigia la seva tesi; una superacio
que consistia en saber trobar un punt de
vista que englobcs el que es mera epis-
temologia o mera politica. D'aqui el si-
lenci sobre aspectes fonamentals de l'as-
saig que no poden abordar-se des d'un
punt de vista nomes sociologic, com, per
exemple, el dialcg quc Locke mantingue
amb els continentals Descartes i Male-
branche. Wood conclou el Ilibre amb la
mateixa afirmacio amb que va iniciar-lo.
Una afirmacio que resumeix de manera
perfecta el seu punt de vista sobre I'as-
saig. L'assaig no es un Ilibre tecnic, un
tractat d'epistemologia, com consideren
habitualment els nostres llibres de text.
L'assaig pertany a un genere diferent de
tots els gencres cultivats a hores d'ara
per nosaltres i resulta nomes intelligible
des del context de la situacio politica i
social d'aquell moment, ja que la seva fi-
nalitat no es, a la fi, mes que la de pro-
piciar la reforma d'aquella situacio. El
valor de 1'assaig, als ulls d'un lector del
segle XX, ha de trobar-se sobre tot en
aquest arrelament amb el seu context
que li permet de constituir-se com un
valuos exemple dc la connex16 que una
obra filosofica deu tenir amb la vida de
cada dia.

4. LOCKE: AN INTRODUCTION.
YOLTON, J.W. Basil Blackwell, Ox-
ford, 1985

J.W. Yolton ha estat probablement
l'escriptor que ha realitzat la tasca mes
important dins dcls estudis lockeans en
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els darrers trenta ant's. Des de 1956, data

d'aparicio del seu -John Locke and the

way of ideas -, un llibre que a hores d'ara

no es pot qualificar sino de fonamental

per dibuixar quines son les arrels i el

mitja on creix el pp ensament de Locke,

ha publicat cinc Ilibres mes sobre aquest

tema, acompanyats d'un nombre encara

mes gran d ' articles en revistes que, so-

vint, han treballat aspectes que fins Ila-

vors romanien inexplorats , com, per

exemple, la relacio entre la teoria de les

idees d ' Arnauld i la de Locke.
Per definir el punt de vista que Yol-

ton volgue adoptar sobre Locke , ell ma-

teix jutja que no hi havia res de millor

que les paraules que el mateix Locke uti-

litza per definir els sous procediments

hermeneutics a l'inici del seu comentari

a les epistoles de Sant Pau . Per llegir a

un altre autor cal deslligar - se per com-

plet de les nocions que la nostra filoso-

fia ens imposi; remuntar - se al sentit que

els diversos mots tenien per ell i a les

concepcions que podien estar a l'abast

de la seva ment . Aquest intent que Loc-

ke volgue efectuar sobre Sant Pau es el

que tres-cent anys despres Yolton efec-

tua sobre Locke, no deixant d'esser sig-

nificatiu, pel que fa a aquesta questio,

que el primer llibre que va escriure so-

bre l'autor de l'assaig fos, abans de tot,

una analisi i definicio dels corrents in-

tel-lectuals i conceptuals mes importants

del periode en que Locke visque.

El llibre que constitueix l'objecte d'a-

questa recensio vol esser una presenta-

cio general a la filosofia de Locke. La fi-

nalitat es , doncs, la de donar al lector

una minima informacio dc quina fou l'a-

portacio de Locke en tots els camps en
el que aquest reflexiona. Hi ha, en con-

sequencia , una divisio en set capitols, ca-

dascun dels quals es dedicat a un ambit
molt definit . Aquests ambits son els de
1'antropologia ( nocio d'home i de per-

sona ), la moral ( que inclou la pedago-

gia), la politica , la religio , la metafisica,

la psicologia i 1'epistemologia . A dife-

rencia d'altres intents de les dues darre-

res decades , alguns dels quals han estat
comentats en aquestes mateixes pagines,

Yolton no tracta mai de cercar I'articu-

lacio d'un ordre superior que sigui ca-

pa4 d'englobar tots cis ordres de la filo-

sofia de Locke. La formulacio general

names s ' intenta fent referencia a l'assaig

i per aixo utilitza curiosament una for-

mulacio que sembla manllevada de Neal

Wood: la consideracio de 1'assaig com

una historia natural de 1'entemment

huma . En cap moment , pero, es parla de

I'existencia d'un llac d'unio entre l'assaig

i les diverses obres menors . No conve,

pero , apressar - se a 1'hora d ' emetre una

opinio sobre el llibre. El judici de que

aquest es un mer cataleg de temes reu-

nits a 1'atzar , que nosaltres apuntarem

en un altra ocasio , si es mira acurada-

ment, no pot esser vist com menys que

injust . L'ordre mateix en que Yolton ha

ordenat les diverses questions sembla

mostrar una significativitat que no per
implicita resulta menys evident . Cadas-

cun dels tomes que hem apuntat es diri-

geix, si hom reflexiona de manera cor-

recta , cap al seguent, de manera inexo-

rable.
Des d' aquesta consideracio , l'element

mes important i el fonament des d'on es

construeix la filosofia de Locke es la

seva antropologia . Una antropolo ggia

que, per Yolton , presenta les troballes

fonamentals d'haver establert la diferen-

cia entre cis termes Thorne i de perso-

na, i d'haver desplacat les inquietuds de

la filosofia de les preguntes sobre les
propietats de 1'anima ( soul) a les pregun-

tes sobre les propietats de la ment

(mind). Yolton fa una acurada exposicio

dc les pagines de 1'assaig referents a

aquest tema que nosaltres no ens podem
entretenir a descriure. Cal destacar,

pero , ] a connexio que Yolton estableix

entre aquest tema i el que despres seria

la pedagogia lockeana . Igualment im-
portant resulta la conclusio que Yolton

extreu sobre el veritable sentit d'aquesta

questio, que , per ell, hauria d ' esser con-
siderada com apologetica . La considera-

cio de la persona com ser conscient te,
sobretot , la finalitat d ' atribuir-nos la

responsabilitat sobre els nostres actes

que justifica el castig o el premi que Deu

ens pot donar per aquests.
La reflexio antropologica condueix

doncs, per Yolton, a la reflexio religio-

sa. Aixo constitueix una de les caracte-
ristiques mes importants del llibre: la in-

sistencia en la significativitat que presen-
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to la vessant religiosa de la filosofia de
Locke. Aquesta insistencia condiciona
de manera directa la lectura que d'ell es
fa. Aixi Yolton, com tambe Colman i
Gpyard, dona mes importancia del que
havia estat comu als assaigs de joventut.
Tambe es un condicionament clarissim
do la interpretacio que es fa de la nocio
de llei natural, que, tal com es explicita-
da per Locke, s'assembla sobre tot a les
prescripcions mosaiques. Finalment
Locke persisteix en una afirmacio que ja
era present en la seva primera obra: la
de que la polemica de les idees innates
ha d'esser tnterpretada des del mare que
defineix la problematica moral i religio-
sa d'aquell periode.

Al mateix temps que Yolton ens mos-
tra la influencia que el religios to en Loc-
ke, intenta tambe una caracteritzacio del
que fou la religio o la teologia de Loc-
ke. Aquesta es qualificada de minimalis-
ta: el que Locke volgue fou establir qui-
nes eren les doctrines que segons la Bi-
blia i ('exemple de Jesus eren necessaries
per a la salvacio de la nostra anima, pres-
cindint de les despres establertes pel
clergat. Aixo reduia a un minim el nom-
bre d'aquestes doctrines. Locke no s'o-
posava d'entrada al coneixement per re-
velacio. Rao i fe eren per ell dos reial-
mes separats i la rao no podia jutjar el
que procedia de la revelacio. Tanmateix,
el que la rao si que podia fer era dubtar
de si el que en un moment donat se'ns
transmet corn a fruit d'una revelacio ho
es rcalment. Aqucst plantejament epis-
temologic dc la questio esta al fons del
seu minimalisme. Es significatiu, tambe,
que la critica que es fa a l'esglesia no es
faci als textos fonamentals del cristianis-
me quan seria completament factible.
Pero aixo, en definitiva, constitueix un
dels trets mes caracteristics del discurs
lockea; la presencia d'elements que sen-
se estar fonamentats constitueixen les
parets mestres de la seva construccio.
Una cosa molt semblant ocorre amb la
seva metafisica. Prescindir d'una nocio
tan purament metafisica com la de cade-
na del ser fa poc menys que inintel ligi-
ble el text de 1'assaig. Pero tanmateix en
cap moment Locke ens proporciona una
justificacio per la utilitzacio d'aquesta
nocio. La interpretacio de la teologia de

Locke no sembla poder deslligar-se de
la de la seva metafisica. Tambe el terme
minimalista li sembla adient a Yolton
per descriure aquesta. L'intent basic de
Locke en aquest camp fou el de reduir,
tant com fos possible, el nombre de con-
ceptes metafisics; aixo es mostra clara-
ment, per exemple, en el tractament que
Locke efectua del problema de la subs-
tancia. L'aportacio de 1'autor dels dos
tractats a les dues disciplines possibility
a tries, tan dins d'un ambit com d'un al-
tre, una profunda renovacio d'ambdos.

El Ilibre tambe s'ocupa de 1'ambit que
tradicionalment ha estat considerat com
el mes important dins de la filosofia de
Locke: 1'ambit de l'epistemologia. Yol-
ton insisteix en subratilar el que de car-
tesia to el rerafons de la filosofia de Loc-
ke. Per fer aixo es fonamenta en gran
mesura en els articles publicats durant la
decada dels setanta; aquells on havia in-
sistit en la continuitat que es dona entre
la concepcio d'idea que mantingue Ar-
nauld i la que defensa Locke. La tesi d'a-
quests articles segueix considerant-se
com vigent a les pagines del darter Ili-
bre, e'ssent acompanyades, a mes, d'al
tres dades que encara fan mes palesa la
influencia que Descartes tingue sobre
Locke.
En quant al tractament de l'epistemo-

logia mateixa, cal destacar 1'esforc que fa
Yolton per intentar trencar alguns dels
topics que encara ara imperen en la in-
tepretacio de la filosofia de 1'autor de
l'assaig. Per exemple, davant del topic,
d'arrcls mes o menys germaniques, que
fa de l'intel•lecte de 1'empirisme un ele-
ment passiu, Yolton malda per demos-
trar que aquest es mes actiu del que nor-
malment s'ha dit. Una gran part de les
nostres idees no podria produir-se de
cap manera si no hi hagues una accio de
la ment. Ws significativa es encara la
valoracio que Yolton fa del terme empi-
risme quan aquest es refereix a la filoso-
fia de Locke. Si aquest terme no es con-
venientment matitzat, no sols pot esser
font de confusions sino tambe d'errors.
Idees corn la de causal substancia o po-
der van en la genesi que Locke els hi
atribucix tries enlla de 1'experiencia. La
manera com ell procedi en I'explicacio
d'aquesta genesi es la que un empirista
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mes consequent com Hume de fet re-

butja. L'etiqueta d'empirisme es equivo-

ca si ha d'englobar dins d'un mateix
conjunt a Locke i a Hume.

Per acabar, caldria referir-se una mica

al balan4 que Yolton extreu d'aquesta

darrera obra seva. El problema a] quc

Yolton vol finalment enfrontar-se es el
de quina justificacio pot tenir, a hores

d'ara, el dedicar-se a agnest autor. Re-
sumint molt podriem adduir dos motius

fonamentals: el valor positiu de la filo-

sofia lockeana i la seva actualitat. Un va-

lor positiu que es despren, sobre tot, de

la seva consideracio de l'home com un

esser responsable i capac de configurar

una societat justa, i una actualitat que es

mostra de multiples maneres. Una d'e-

Iles veient la importancia que la filoso-

fia de Locke to com a fonamentacio d'al-

gunes disciplines que al nostre temps en-

cara esten desenvolupant-se, com es ara

la psicologia cognitiva. Tambe podria

trobar-se en la facilitat amb la quc es pot

fer dialogar Locke amb el nostre temps,

fins i tot, com fa Yolton, amb questions

tan insolites, dins del context del segle

XVII, com el feminisme. Pero sobretot

per la persistencia dels valors que ell de-
fense i que encara avui constitueixen el

mes valid dintre dels valors que inspiren
les nostres constitutions. Uns valors que

s'expressen en la dobie necessitat q ue ca-
dascu pugui fer-se responsable dels seus
propis actes i que a la societat predomi-

ni la tolerancia.

5. JOHN LOCKE ET LA RAISON
RAISONABLE. GOYARD-FABRE, Si-
mone . Paris, Libraire J. Vrin, 1986

L'obra de Simone Goyard es un estu-

di sobre una parcel la teorica molt deli-
mitada per la bibliografia traditional

dins de l 'obra de Locke: la de la seva
doctrina politica . La caracteritzacio ge-
neral d'aquesta s'efectua mitjancant un

examen de la totalitat dels seus escrits
que fan referencia , implicita o no, als

afers politics . Aquest examen no dona
preferencia a unes obres sobre les altres

perque Goyard , com Colman en el lli-
bre comentat anteriorment , defuig el

veil punt de vista que defensava I'exis-

tencia d'un trencament en 1'obra de Loc-

ke. Pel contrari, es defensa la idea d'un

progres evolutiu en que les afirmacions

dels primers Ilibres no desapareixen sino
que resten implicites a les obres que,

com els dos tractats sobre el govern ci-

vil, son comunament anomenades obres
de maduresa. Les constants de la filoso-

fia de Locke son ja presents a la decada
dels scixanta. Especialment el que Go-

yard considera el seu tret mes caracte-
ristic: el teleologisme.
Des de les seves primeres obres (els

tractats de 1660) tota la reflexio ve con-
dicionada per una questio que Goyard

anomena meta-politica: la reflexio sobre

la dualitat ordre-desordre. El preguntar-

se sobre la presencia o l'absencia d'a-
quests dos elements suposa l'inici de la

reflexio sobre la realitat. El desenvolu-

pament d'aquesta questio Ii serveix per
configurar una incipient filosofia de la

historia que, sense estar formulada, es
present a totes les seves obres consti-

tuint un mecanisme explicatiu que les fa
intel•ligibles. La comprensio de la reali-

tat es fa possible mitjancant un esquema

que representa 1'existencia d'un ordre
racional i divi que coexisteix amb un de-
sordre (el mal, l'irracional ...) del que

ens dona testimoni la historia. En la re-

flexio sobre els afers politics sempre hi
es present aquesta dualitat, la conscien-

cia de la qual serveix per orientar els
nostres pensaments. A l'obra de Locke
la reflexio politica es indestriable de la

reflexio erica. Pero, a la vegada, aquesta

no es pot escomctre sense una reflexio

sobre la capacitat rational del subjecte
moral, que comporta una reflexio sobre

el creador d'aquest esser. El punt de par-
tida de Goyard es la total afinitat entre
tots els ordres de la filosofia de l'autor
de l'assaig. Aquesta assercio ens asse-
nyala el que l'autora mateixa considera

com el mes original de la seva obra: l'es-
forc en rebutjar 1'explicacio de la pro-

duccio de Locke que es fa nomes des de

la seva situacio com a protagonista de
1'escena politica del moment. Malgrat

que aquest factor tingui la seva impor-
tancia, l'atansament que Locke va efec-

tuar sempre als afers politics fou, per
Goyard, primordialment com a filosof.
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Donada aquesta assumpcio, a Govard
se li fa indispensable el recorrer a d'al-
tres indrets de l'obra de Locke diferents
dels estrictament politics. Per aixo, no
es gens estrany que un dels capitols del
seu Ilibre estigui dedicat a efectuar una
analisi d'algunes dc les notions de l'as-
saig sobrc l'enteniment huma. En fer
aixo Goyard es mostra conscient que es
situa en contra de l'opinio d'alguns del
mes destactas comentaristes de l'obra de
Locke, dedicant en algunes ocasions el
seu examen at refus explicit d'algunes de
les opinions d'aquests. Aixo, per exem-
pie, succeix en el cas de P. Laslett, at que
Govard al ludcix directament quan mos-
tra que, en contra de l'opinico per ell de-
fensada, la nocio de llei natural no es ab-
sent de l'assaig.

La finalitat de l'assaig per la nostra au-
tora es eminentment moral. En ell es di-
buixa una descripcio del subjecte racio-
nal que assenyala la rcalitzacio de la seva
Ilibertat com la veritable finalitat de 1'6s-
set huma. Una tasca a la que I'home esta
obligat de manera inexorable per la seva
mateixa constitucio. Provar aquest fet es
el proposit de l'assaig, donant-nos at
mateix temps una caracteritzacio del
subjecte fidel a la realitat que ens per-
met saber el que d'ell es pot esperar en
quant es subjecte moral i politic. El re-
sultat d'aqucst examen del nostrc ente-
niment resulta per Goyard molt diferent
del propi dels filosofs continentals del
moment, que subratilaren sobretot els
aspectes analitics de la rao. La caracte-
ritzacio de Locke, at contrari, destaca els
valors de moderacio, mesura i equitat;
en definitiva, els valors que caracterit-
zen a un home prudent. L'adient per a
l'home es una actitud de prudcncialitat
que, tot fent de la rao el seu rues essen-
cial constituent, no la vol posar en el lloc
de l'absolut. Per la nostra aurora la filo-
sofia de Locke no pot entendre's sense
l'estricta distincio que el filosof angles
estableix entre el que es racional i el que
es raonable. La necessitat del predomini
de la areaonableness», sinonim de savie-
sa prudent, es el resultat propi de 1'as-
saig. Un resultat fruit sobre tot de la in-
quietud moral que hi hague a la seva ar-
rel i que troba la seva eficacia en els dar-
rers tractats politics. Aquesta idea cons-

titueix el veritable fons de la Iluita con-
tra I'absolutisme , que en la seva fona-
mentacio teorica sovint efectua una to-
talitzacio de la rao, i de 1'anarquia, on
les notions de moderacio i mesura per-
den el seu sentit.
La rao raonable de Locke esta en una

rclacio d ' absolut enfrontament amb la
rao d'estat , doncs creure en aquesta ul-
tima es donar - li un Iloc que no pot te-
nir en la vida dc 1 ' home. Cal fer notar
que la presentacio de Goyard fa coinci-
dir notablement el resultat de la reflexio
politica amb el resultat de la reflexio
epistemologica de caire criticista. Aixo
es fa molt pales a les pagines dedicades
a l'estudi de la limitacio de la sobirania
politica. En aquest punt , i en la seva ana-
lisi epistemologica , s'expressa un desig
d'establiment dels limits escaients que es
potser el tret mes caracteristic de la fi-
losofia de Locke . Aquest tret comu d'o-
posicio a la nocio d'absolut porta per
forca a l ' autora a la comparacio entre les
doctrines politiques racionalistes i la
doctrina lockeana : les que deriven d'una
nocio de rao rational i la que ho fa d'una
nocio de rao prudent , una concepcio
mes hurnana en la que 1'instint prima so-
bre la teoria . Les primeres estan desti-
nades , com en el cas d'Hobbes, a 1'ab-
solutisme , mentres que la de Locke pren
com valor fonamcntal la tolerancia. Mal-
grat que aquesta analisi no esta manca-
da de verosimilitud , es potser aqui on es
troben les argumentacions mes febles de
tot el llibre. En alguns moments Goyard
to massa pressa per afirmar les seves te-
sis i manes amb poca cura les afirma-
cions d'alguns dels predecessors de Loc-
ke, com succeix notoriament en el cas de
Descartes . Tanmateix, creiem mes greu
el que per nosaltres es un clarissim er-
ror d'intcrpretacio de 1'autora quan afir-
ma que, a l'assaig, es diferencia l'estatut
epistemologic de les matematiques i el
de la moral , la qual cosa ha d'esser con-
siderada com erronia pp er qualsevol lec-
tor mitjanament familiaritzat amb I'as-
saig. Si obligat resulta el recorrer a les
nocions epistemologiques de l'obra de
Locke per explicar la seva doctrina po-
litica , no menys important es la referen-
cia a la reflexio metafisica , i mes concre-
tament a la seva tcologia, veritable punt
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d'unio de tots els ordres de la filosofia

de Locke. La referencia es ja palesa als

-Assaigs sobre la llei natural- que fan

derivar els deures politics de l'home de

l'estructura teleologica de l'univers. La

politica no es indestriable de la cosmo-

logia; cal que siguem bons ciutadans

perque aixo es el que conve a l'ordre de

l'univers. En el designi del suprem fae-

dor es fonamenta la relacio de conve-

niencia entre la Bet natural i la natura

raonable de l'home. Per Goyard, com

per Polin abans o per Van Leyden, la

nocio clau de la filosofia de Locke es la

de llei natural. Una ilei natural que, de-

gut a la seva concepcio de l'univers, es

vista per Locke com una llei d'obligacio

que inclou tot el referent a ]a vida de

l'home i especialment l'obligacio de

complir amb els seus deures socials.

L'assumpcio del fet de la nostra socia-

bilitat es contemplat com una mancra de
pagar el nostre deute envers Deu. La

realitzacio de les nostres aptituds socials

es indestriable de la realitzacio dc la nos-

tra Ilibertat i, ambdues, son quelcom

inscrit dins de 1'ordre teleologic del

mon.
Aquest fonament teologic de la llei

natural i aquesta confianca en una dis-

posicio providencialista de l'univers per-
meten a Locke trobar un criteri per me-

surar les lleis fruits de l'activitat del po-

der legislatiu, que no es altre que el de
la seva conformitat amb la llei natural.

Hom no pot jutjar 1'actitud de Locke
vers aquest fet sense considerar la fun-

c16 erica i valoritzant que per ell havien

de tenir les (leis civils. L'actuacio dels

poders instituits to d'esser guiada per la
prudencialitat de l'home, que es una do-
nacio del seu creador de la mateixa ma-

Hera que ho es la realitat del fet do la
vida social. La connexio entre rao rao-

nable, teleologia del mon i poders insti-

tuits es el triangle sobre el que es verte-

bra la seva reflexio politica i el que, en

definitiva, li permet justificar i'afirmacio

de la necessitat d'ordre amb la que Loc-

ke enceta el seu discurs. Les questions

propiament politiques no son examina-

des en el Ilibre de Goyard mes que als

darrers capitols, quan ja s'ha posat en

clar on es troba el fonament de la doc-

trina d'aquests. El text dels dos tractats

es analitzat amb mes cura i amb un trac-

tament mes literal que el dels altres lli-

bres. La innovacio fonamental de Loc-
ke es, per Goyard, la d'unificar nocions

com les de Ilei i ]libertat, que fins llavors

havien estat oposades. Amb aquesta uni-
ficacio Locke obri la porta ales doctri-

nes politiques modernes. Pero, malgrat
que es reconegui aquest fet, es pales en

la lectura de Goyard un notable esforc
per no exagerar cis elements que dona-

rien Iloc a una dcfinicio -moderna- de

la filosofia politica de John Locke. Aixo

es evident en argumentacions concretes,
com quan es parla que no cs massa en-
certat identificar la posicio de Locke

amb la dels contractualistes, pero es mes
clar en la conclusio general del Ihbre: la

politica de Locke, a diferencia de la del
nostre temps que fins i tot es considera-

da independent de l'etica, no pot expli-
car-se per ella mateixa; constantment fa
apel-lacio a unes nocions metafisiques
que Goyard remunta a 1'estoicisme.
Aquesta metafisica fa que hom hagi de
parlar si mes no amb cura de la moder-
nitat de Locke. Lluny d'esser un inno-
vador radical el que es manifesta en la
seva obra es un treballat equilibri entre
noves idees i tradicio.

Per acabar, i a mena de cloenda, voldriem afegir una breu sinopsi de tot alto

vist fins ara. Els trets que tots aquests autors comparteixen, i que serveixen per a

configurar una imatge de Locke deslliurada de topics deformadors, son:

A) La insistencia en subratllar l'estreta relacio que existeix entre Locke i el mit-

ja intellectual del seu temps. Un dels merits fonamentals de 1'assaig es el d'haver

copsat molter de les idees mes brillants que volien donar resposta als problemes del

moment. En aquest sentit, es important l'esforc per mostrar la relacio que l'obra

de Locke to amb les polemiques religioses anteriors, i com I'assaig resulta estricta-
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ment inintel•ligible sense considerar el seu context, caracteritzat per una profunda
crisi epistemologica.

B) Consideracio de 1'antropologia com la disciplina que, en darrera instancia,
englobaria tot els ordres de la filosofia de Locke.

C) Revaloritzacio de la vessant teologica de l'obra de Locke. Goyard sera qui
mes aportara a aquesta tasca mitjancant el seu estudi del teleologisme lockea.

D) El remarcament de la dimensio moral de la seva obra. La filosofia de Locke
abans de tot es una filosofia moral. Per aixo es remarquen els aspectes significatius
de l'assaig des del punt de vista de l'etica i es considera la pedagogia una part d'a-
questa.

E) La llei natural passa a esser vista com la nocio clau dins de la filosofia de
Locke.

F) Finalment, hom aprecia en tots aquests autors un clar desig de problematit-
zar 1'etiqueta «empirisme».
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