
contradictori. Complementarietat i ne-
gacio son, doncs, els dos aspectes de la
dialectica bachelardiana. No solament
s'han modificat els conceptes fonamen-
tals de la ciencia, sing que tambe s'han
vist afectades les categories filosofiques
que donaven suport a aquesta ciencia.
Aquesta revolucio en filosofia consisteix
precisament en la negacio dels conceptes
absoluts del racionalisme classic: con-
ceptes com espai, temps, materia, ener-
gia, causa i substancia. Cal rectificar
aquests conceptes.

Si la comesa de 1'esperit cientific rau
en l'obertura del racionalisme, aquesta
es fa a nivell de conceptes, en passar de
l'absolut al relatiu. Es aixi com el -nou
esperit cientific» modifica tots els seus
esquemes, en consumar ruptures amb
els sabers anteriors. Aqui podem trobar
els fonaments de l'epistemologia bache-
lardiana.

Joan Rovira

Gerard VILAR I ROCA, Experiencia i rao
en la vida moral, Tesi doctoral llegida
a la Universitat Autonoma de Barce-
lona el divuit d'abril de 1985.

L'abril de 1985 em vaig doctorar en
filosofia per la Universitat Autonoma de
Barcelona, la mateixa on vaig cursar els
meus estudis, amb una tesi titulada,
ambiguament i sense cap conviccio Ex-
periencia i rao en la vida moral, i
elaborada sota la direccio de la doctora
Victoria Camps. En ares de la veritat, cal
dir que per raons d'urgencia academico-
laboral, aquell treball d'investigacio que
vaig presentar com a tesi era constituit
no tant pels resultats de la recerca com
pels materials a partir dels quals havia
d'haver-ne sortit la cristal•litzacio final,
ara en estat de desideratum. Aquesta
assignatura pendent intentare d'aprovar-
la amb la propera publicacio de dos
llibrets (Discurs sobre el senderi i Les
cuites de l'home actiu).

L'objectiu principal del treball era el
d'argumentar de la millor manera possi-
ble la versemblanca o plausibilitat de Its
hipotesis seguents:

1. Que hi ha certes experiencies que
podem anomenar amb propietat
«experiencies morals - per tal com
llur dimensio dominant es la di-
mensio moral.

2. Que l'experiencia moral (en tant
qque fer) possibilita la formacio
d'un peculiar saber practic el qual
retroalimenta, per dir - ho aixi,
continuament la nostra conducta
pel que fa, es clar, als afers
d'indole moral.

3. Que el principi de l'experiencia
moral, com el de l'experiencia en
general , es la negativitat , es a dir,
que les uniques experiencies que
ens poden ensenyar alguna cosa
son les experiencies negatives. Les
deceptions , les frustrations, les
fallides, les injusticies , les male-
ses, les transgressions , els pecats,
les culpes i el dolor son les fonts
de 1'experiencia moral i, doncs,
del saber moral -i no n'hi ha
d'altres-. Per tant , el principi de
I'aprenentatge i la vida morals es
resumeix en la vella sentencia
esquiliana: pathei mathos , apren-
dre del pater.

El desenvolupament d'aquestes idees
i I'argumentacio tocant a slur plausibili-
tat els vaig realitzar d'una manera forca
assagistica , eclectica , de vegades per
mera juxtaposicio de fragments. En rea-
litat, empero , el que hi havia per sota era
un metode hermeneutic poc autocons-
cient . El text el vaig estructurar en una
Ilarga introduccio i dues parts.

En la introduccio exposava algunes
de les premisses de la investigacio que
em semblaren rellevants o d'interes per a
la comprensio de l'obra, corn es el cas
dels conceptes de moral, etica , cosifica-
cio, etc.

En la primera part, <,El title sens fl
de la idea i 1'acci6-, titol manllevat a un
poema d'Eliot , analitzava sistematica-
ment el problema del saber moral: les
seves premisses antropologiques, les se-
ves dimensions racional i empirica, i,
finalment , analitzava la natura negativa
de l'experiencia moral en el capitol mes
extens de tota la tesi.

En la segona part, titulada <Aggunes
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figures de la rao activa>>, analitzava
alguns tipus d'experiencia moral carac-
teristics de la modernitat, corn son
l'hedonisme donjoanesc, l'erotisme

faustic, la rebel-116 romantica, el quixo-
tisme, l'utilitarisme, el nihilisme, el mo-
ralisme i el <<negativisme- de la microeti-
ca contemporania. Amb aquest fi, em
vaig inspirar en algunes figures de la
consciencia de la Fenomenologia de
I'Esperit de Hegel, les quals vaig analit-
zar des dels meus interessos particulars;
no es tractava, doncs, de cap interpreta-
cio filolofica d'uns passatges d'una obra
classica.

G. Vilar

Jaume CASALS I PONS, La filosofia de
Montaigne, tesis Ilegida a la Universi-
tat Autonoma de Barcelona el dia 26
de juny de 1984 i publicada per
Editions 62, Barcelona 1986.

La filosofia de Montaigne, es un
estudi preparat amb una doble intencio:
presentar globalment els Essais i el seu
autor i, alhora , examinar i ordenar els
elements conceptuals d'aquesta obra
amb la finalitat d'aclarir la dimensio
filosofica que conte i que mai no ha estat
reconeguda d'una manera absoluta.

Els Essais no son unicament -o
potser simplement no son- una mena
de -confessions-, una autobiografia per-
sonal i intellectual de Montaigne. Pro-
bablement admeten una lectura fidel que
ignori les extraordinaries possibilitats
especulatives del text. Pero aquesta lec-
tura es difumina automaticament quan,
despres d ' un estudi mes escrupolos,
comencen a Iluir la intensitat i la precisio
que Montaigne amaga sota la <rapp sodia>
i el simple passatemps del seu Ilibre. En
La filosofia de Montaigne hom tracta
d'explicar i de formalitzar -encara que
aixo violenti 1'eperit de 1'autor- l'ex-
periencia d'una lectura perseverant, d'u-
na lectura repetida sense mai trobar
repeticions, d'una lectura filosofica dels
Essais, recolzada en una gran part de la
literatura secundaria existent. El caracter

del treball, doncs , es complicat. Mon-
tai gne es un autor alhora immens i
relliscos, un poeta a glops , sublim i
infecte, un pensador tan intelligent que
sovint fa Vase, i, sobretot , un mestre de
l'humor.

Els estudis mes recents i mes ben fets
sobre Montaigne, superant la ingenuitat
de les versions histo'riques , que feien -i
lamentablement encara fan- de Mon-
taigne el pare d'un genere literari i el
representant modelic de l'escepticisme
del Renaixement tarda, han revelat un
geni del barroc , una intel • ligencia calcu-
ladora i descreguda que ens presenta una
obra meditada fins a limits insospitables
i expressament desconcertant , una obra
exacta amb la pell de la mes extremada
inexactitud , un discurs gairebe diabolic.
A risc de caure novament en la superfi-
cialitat dels montanistes primitius, La
filosofia de Montaigne es escrita contra
aquestes darreres i certament revelado-
res interpretations . Aqui hom prova de
demostrar , sense restar-li ni un sol bri de
la intel • ligencia que li concediren primer
Diderot, despres Sainte-Beuve i Gide,
finalment Pierre Villey , el gran erudit
del montanisme , i que li concedeixen
evidentment els 61tims trenta anys d'es-
tudis montanians , encapcalats per Hugo
Friedrich , Richard Sayce i Donald Fra-
me, que el jot de Montaigne tambe es
consistent a nivell de continguts, que
existeix una filosofia o, potser millor,
una accio filosofica -si la proximitat
d'aquests dos mots no resulta massa
pertorbadora- altament valuosa de
l'autor; en resum , que Montaigne no es,
o no es unicament, el primer banderer
d'aquest bluf essencial que caracteritza
les obres mestres de la literatura moder-
na i contemporania.

Amb aquesta intencio , la tesi, dividi-
da en una primera part, diguem-ne,
propedeutica (amb tres capitols: -Con-
sideracions historiques i epistemologi-
ques sobre una teoria impremeditada de
la veritat >, - Llambregada als estudis
montanians durant els darters cent
anys - i -La forma dels Essais» i una
segona part doctrinal (tambe de tres
capitols: - El mon >, - L'home > i -D6u »),
tracta d'organitzar la diversitat de la
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