
recolzant-se en Gamundi i en els >ideo-

legs» mallorquins d'una banda, i de
l'altra en passatges de Josep Lluis Pons i
Gallarza i Joan Alcover. A mes a mes,
Trias transcriu textos de Pons amb un
especial interes (pp. 377-378). Aquest
queda, pero, un pot desvirtuat si tenim
en compte la formacio intellectual del

poeta. Deixeble de Marti d'Eixala 1
company de claustre de Llorens i Barba

a Barcelona abans de trasiladar-se a
l'Institut de Palma, quelcom li devia
haver qucdat de la seva formacio barce-
lonina. Els textos transcrits per Trias
semblen repetir les mateixes connexions
entre filosofia, Ilengua i literatura que
Llorens i Barba manifests d'una manera
solemne en el Discurso inaugural d'o-
bertura de curs de 1'any 1854. Tanmateix
no ens atreviriem pas a presentar ni
Llorens ni molt menys Pons i Gallarza
com a filosofs de la Ilengua. Trias
segueix amb l'exposicio de l'antropolo-
gia mallorquina dins la qual distingeix
matisos d'antropologia frenologica,
browniana, darwinista, cultural i krau-
sista. Parla tambe d'etnologisme xueta
(pp. 379-406). Dins aquest panorama, hi
trobem punts ben interessants i suggeri-
dors. Per exemple, el pensament de
Miquel Cabanellas. Per mes que fou un
seguidor de Th. Brown, I'ovella negra
de l'escola escocesa, ofereix precisament
per aquest fet un contrast amb la filoso-
fia escocesa ortodoxa que Llorens i
Barba professa mes tard a Barcelona.
Trias I'encerta quan afirma que Josep
Monlau no era darwinista. Els manuals

de Monlau publicats a Barcelona poc
despres de la seva estada a l'Institut de
Mallorca, ho palesen prou. Trias ens
parla tot seguit de l'antropologia cultu-
ral de 1'Arxiduc Lluis Salvador d'Austria
aprofitant el seu da, rer estudi monogra-
fic. Respecte al krausisme mallorqui, ens
permetem de puntalitzar que tant per les
dades tardanes de la seva manifestacio a
Villa com per la presencia que hi trobem
de Spencer potser seria mes convenient
de parlar d'un > neokrausisme», segons
expressio encunyada per Diego Nunez.
Unes breus considerations sobre religio
i idees estetiques tanquen la seccio, i aixi
conclou l'obra.

Despres de tant -pro i contra>> com
hem anat manifestant, s'imposen unes
consideracions de tipus general. Trias ha
treballat molt. L'obra es rica en dades i
en aportacions personals. La sistematit-
zacio dels materials es clara i ordenada.
Fins i tot la presencia d'organigrames
dona a l'obra un to pedagogic molt
adequat a la seva dimensio divulgadora.
Tanmateix, pel que fa a les bibliografies
que acompanyen sempre cada seccio,
s'imposen encara algunes reserves. Trac-
tant com fa Trias vessants literaris, falten
en les bibliografies corresponents obres
de caracter general com la Historia de la
literatura catalana de Jordi Rubio, pu-
blicada ja fa anys en castella i recentment
en catala, o la de Riquer-Comas. Si Trias
hagues utilitzat aquestes valuoses cities
de treball, com tambe el Diccionari de
literatura catalana de Molas-Massot,
s'hauria evitat mes d'una atzagaiada
alhora que hauria pogut estalviar-se
molta feina. Hem trobat faltes en la
transcripcio de noms d'autors i obres.
Suposem que son errors tipografics.
D'altra banda, hi manta una Vista de les
fonts, manuscrites o impreses, utilitza-
des directament. Donaria al Ilibre un
caracter mes critic i evitaria els nombro-
sos parentesis que n'entorpeixen la lec-
tura. Totes aquestes observations fan
referencia mes aviat a la forma que no
pas at fons de l'obra i obeeixen unica-
ment a imperatius d'objectivitat. Tan-
mateix resta dempeus la valentia de
Trias davant una materia tan extensa i
complexa, el treball minucios i de pri-
mera ma que ha realitzat i l'aportacio
que ha lliurat al mon de la cultura.
Felicitem Trias per la seva tasca.

Jaume Roura i Roca

Josep RAMONEDA, El Sentit fntim . Criti-
ca del sentit comu , Editions 62. Lli-
bres a l'abat , num. 175. Barcelona
1982, 126 pags.

El descredit del Sentit comu i la
recerca d'una nova sensibilitat de caire
individualists son simptomes constants
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en el pensament europeu un cop decre-
tada la mort de Deu, i amb ella, la crisi
dels fonaments de l'«ordo universalis».
Descartes, en la seva recerca metodica,
havia pogut ironitzar sobre el bon sens,
que li semblava -la cosa mes ben reparti-
da del mon>>, i aixecar, sobre la critica
del sentit coma i la tradicio, 1'edifici de
la rao metodica; amb la crisi del raciona-
lisme, pero s'ha fet evident que el
corolari epistemologic i moral de la seva
ordenacio del mon -la coherencia del
concepte d'home- ha davallat a la
mateixa velocitat que hom bastia ideolo-
gies de consolacio. En temps postfreu-

dians, la conflictiva ubicacio de la indivi-
dualitat i del singular hums apareix com
un problema central a les filosofies que
no volen renunciar a la dimensio antro-
pologica. El descobriment de la finitud i

de la crisi com a repte per al pensament
racional i adhuc la reconsideracio de
l'individu com a -passio inatil> son al
centre mateix del pensament europeu
dels anys vuitanta, de Baudrillard a
Cacciari.

<<El Sentit Intim- pot esser llegit corn
una aportacio a aquest debat, en la
mesura que J. Ramoneda assumeix la
identificacio entre modernitat i cons-
ciencia de la crisi. El llibre fa una defensa
aferrissada del singular com a mode de
coneixement que ens descobreix -no
formes, sing objectes; no siluetes, sing
mirades<> (p. 68). Des de la vindicacio
aferrissada del singular i del subjectiu,
hom reivindica el coneixement en allo

3
ue to de fragmentari 1 d'intuitiu, tot
istingint entre ciencia i coneixement.

Per a l'autor es el coneixement singular
(p. 27) 1'autentica pedra de tot d'allo que
es huma, mentre cal denunciar, a partir
de la reivindicacio del principi faustic de
1'acci6, els ordres i les savieses eternes,
Satisfets en la seguretat de l'ordre del

sentit coma, molts prefereixen de no fer
l'aposta magica que porta l'angoixa i
la inquietud (...) El preu es la insensibi-
litzacio i la ignorancia (...) la renuncia a
la Ilibertat (p. 88).

Corr a <Critica del senti comu- el
text analitza dos conceptes essencials en
la genesi de la ment contemporania: el
-bon Sens- cartesia i el «poder» (en la

tradicio que va de Hobbes a Hegel) per a
reivindicar, com a alternatives a la rao
totalitaria, les propostes de «sentit in-
tim- i «suspensio de poder- ue impli-
quen una reivindicacio radical del pre-
sent historic. Aixi, al capitol 1e`, l'autor
afirma que el bon sentit actua en la
tradicio cartesiana com un intent d'esca-
timar -el neguit que la filosofia ha viscut
sempre respecte a allo que es real- (p.
24). La confianca en la coherencia abso-
luta de la rao ha acabat bastint un
univers que recorda el del panoptic de
Bentham, en que 1'extrema objectivac16
esdeve tambe control de la vida i dels
actes mes intims de tots els individus.
Que des de la rao cartesiana hom vulgui
fer derivar en linia directa la rao d'estat,
constitueix un dels elements mes discu-
tits, i discutibles, del Ilibre.

El capitol II planteja el terra de
1'amor com a alternativa al poder, des de
l'intim individual huma, perque <<Cada
individu no es igual: en aquest criteri es
fonamenta la realitat del sentit intim- (p.
43). Quan l'ordre significa exclusiva-
ment grup i norma, la necessitat d'allibe-
rament individual i la investigacio en
altres formes de coneixement, com per
exemple 1'amor, esdevenen una necessi-
tat existential. L'home com a anhel d'un
quelcom altre, com a superador de les
seves fronteres i com a projecte, hi es
revindicat aferrissadament. Hom pot
questionar si la sentimentalitat assumida
com a nou imperatiu no ens conduiria
(luny de la filosofia al camp del vident i
del poeta. La vivencia de l'alteritat, el
desig de retrobar-se en la imatge de
l'altre impliquen 1'amor en el camp del
pensament en un sentit proper al d'A-
gusti d'Hipona i, paradoxalment, al de
Nietzsche en la mesura que ambdos, des
de dos extrems diferents, han coincidit a
propugnar que no era sufficient el camp
de la rao objectiva i de l'universalisme,
sing que calla complementar-lo amb un
coneixement de 1'anima com a edifici
que inclou instints i passions.

Al capitol III, l'analisi de l'intim
condueix a la reivindicacio de l'instant
emotiu i de la suspensio de poder. No es
tracta d'una suspensio dictada per les
regles de prudencia de la moral per
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provisio cartesiana, sing del dubte exis-

tencial portat at camp del civil; de la

mateixa manera, at capitol IV hom ho

analitza en la perspectiva de fart i del

geni creador. Hom proposal doncs, una

estetica de I'huma que cerca la seva

coherencia assumint la consciencia tragi-

ca i la insuficiencia del que es ('home:

negacio de la negacio o fonament en

falta que paradoxalment s'obre a espais

que no son de rao pura sing d'intuicio i

amor. Podriem preguntar-nos tanmateix

si aquesta reivindicacio de -la diferencia

com a principi motor transformador-

(p. 112) no to un perill de caure en

l'individualisme cofoi d'ell mateix i ne-

gador de la dimensio social. 0 si, en

negar el col•lectiu, no es perdria el criteri

d'afirmacio de l'individual. L'articulacio

del «sentit intim- amb el «sentit

col•lectiu- es potser un programa de

treball per a la reconstruccio del subjecte

en aquests temps de terror civil i d'ame-

naces bel•liques.

Ramon Alcoberro

Antoni MART, L'Home de Geni, Edi-

tions 62, Coll. Llibres a I'abast, num.

193, Barcelona 1984, 268 pags.

El text resumeix la tesi doctoral de
l'autor, professor de Teoria de ('Art a la

U. A. B., membre del Col-legi de

Filosofia i de l'Institut d'Art. En una
entrevista (-El Pais-, 3-3-85) I'autor

expressa aixi la seva intencio: «... cal
rellegir a I'inreves determinades concep-

cions que han estat imposades en els
darrers anys. Jo vaig topar-me amb

conceptes que, senae saber per que, fan

que la imaginacio se't mogul per veure

que hi ha al darrera. Conceptes com la
malenconia o la inspiracio que ningu no

fa servir ara...- En aquest sentit, el

concepte de «Geni» en tant que autor

inspirat o poder altissim d'invencio era

un repte conceptual que 1'autor s'esforca

a desentranyar d'una manera forca bri-

llant.
El geni cs arquetip alcat contra les

convencions de la societat traditional:

els sous ideals son els de la societat

creadora i la Ilibertat . Figura del desme-

surat i de la revolta, apareix com l'antite-

si de la societat de masses que ens

programa uniformats de cos i ment. La

investigacio de l'autor el mena a cercar

els origens del geni en la cultura greco-

llatina, en Diderot , Kant, Schiller i

Schelling . Malauradament la linia d'in-

vestigacio que compromet el Ilibre, pri-

vilegiant l'emotivitat sobre la racionali-

tat i I'home superior sobre les condi-

cions materials en que s'origina, priva

d'importants reflexions que donarien

mes gruix al treball expositiu. Aixi, per

exemple, Diderot es presentat com a
« re-romantic - tot deixant a un costat

els textos d'estetica teatral , i especial-

ment la Paradoxa del comediant. Tam-

poc no hi son esmentats els judicis

negatius sobre el geni que fa el protago-

nista de El Nebot de Rameau , ni hi es

analitzada la critica de Voltaire al con-

cepte d'«entusiasme-, que implica una

polemica etico-estetica prou important.

En les analisis sobre el , ggeni- en Kant,

trobern a faltar una reflexio sobre el

concepte de «sublim-, i en les de Schiller

manta analitzar el paper del geni com a

creador de llenguatge ... Son aquestes

deficiencies , que no sabem Si atribuir a

I'autor o a exigencies de ('editorial que

obliga a suprimir un bon nombre de

fulls, les que frustren un projecte d'ana-

lisis genealogica prou important, que

malauradament resta a mig fer.

Ramon Alcoberro

Norbert BILBENY, Filosofia contempord-

nia a Catalunya, Edhasa, Barcelona
1985, 398 pp. 12 X 19 cm.

Malgrat el titol, ens trobern davant

una historia del pensament catala durant

els segles XIX i XX vertebrada, segons
I'autor, entorn de tres eixos, I'Esglesia,

la Universitat i els mitjans de difusio per
escrit (p. 17). Una vintena de capitols
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