
ti.1SIII I Cti liI pen ^amcill 1L I Iukc, Fill
scmbla cspccialnacnt important I'cmtasi
en mostrar la influencia quc Boyle va tc-
nir sobre Locke -, no podem dir el ma-
teix pel que fa referencia a les influen-
cies continentals . S'esmenta molt poc un
autor decisiu en la configuracio del pen-
sament lockea com Gassendi i les refe-
rcncies a Descartes son en ocasions
d'una topicitat indigna d ' un autor quc
ha mostrat prou coratge per defugir Ta-
mable i esteril refugi dels filosofemes
convencionals.

Jordi Ramirez

James TULLY, An approach to political
philosophy: Locke in contexts, Cam-
bridge University Press, 1993.

Amb aquest llibre James Tully, pro-
fessor de filosofia 1 ciencia politica dc la
McGill University, ens ofereix una am-
pla mostra recopilatoria dels scus tre-
balls relacionats amb la filosofia de Loc-
ke en un periode que abasta des de I'any
1979 fins el 1992, tot i quc la major part
dels treballs foren publicats a finals de
la decada dels vuitanta. Tot 1 quc cl nom
del Locke aparegui al titol del llibre,
aquest no li esta estrictament dedicat,
Pero molts dels seus articles tracten so-
bre allo que podriem dir-ne questions
lockeanes. El proposit del llibre ve sen-
se dubte definit amb precisio per ]'afir-
macio de Wittgenstein que encaPcala la
seva introduccio: -The work of the phi-
losopher consists in assembling remin-
ders for a particular purpose,,. Aqucsta
proposta particular es fcr una contribu-
cio a l'aclariment d'alguns dels proble-
mes politics contemporanis i els mate-
rials utilitzats son els aportats per la his-
toria del pensament politic 1 la filosofia
politica. La intencio de Tully es, a mes,
fer veure la necessitat de complementar
ambdues disciplines; mostrar la fecundi-
tat de la seva interaccio.

El llibre esta dividit en quatre parts
cadascuna de les quals to un tema comu
de reflcxio: una filosofia del govern limi-
tat, discusions sobre la propictat, gover-
nar subjectes i llibertat 1 rcvolucio. La
primera part consta d'un unic article quc
no es sing la col•laborac16 do Tully a ]a

rcrcnt Iluturi.l (1r /.i /tlnsu/ia
publicada per la Univcrsitat dc Cam-
bridge. Es, per tant, molt mes extensa
que qualsevol de les altres i la seva fina-
litat es oferir-nos una visio de conjunt
del pensament politic de Locke. Tully
sots-dividcix aquest article en tres capi-
tols cl primer dcls quals estit dedicat a la
reflex16 sobre el poder politic, el segon
a la nocio de tolcrancia 1 1'6ltim a fer pa-
les el treball lockea dins de l'ambit dc la
filosofia social.

La primera part es ccntra en la des-
cripcio de coin funciona el podcr politic
i com es triat el govern, preguntes que
esdevenen centrals atesa la manca de re-
flexio sobre alto que constitueix l'essen-
cia del poder politic quc, segons Tully,
caracteritza l'obra de Locke. El scu dis-
curs es aixi construit entorn de cinc
questions: 1) corn es defincix el poder
politic, ii) quin es l'origcn del podcr po-
litic, iii) quina es la rcgla do dret, iv) qui-
na es la via per la qual cl poblc dona el
poder al govern i v) com s'exerceix el
poder politic. Els elements quc mes re-
marca Tully coin a innovadors son dos:
en primer ]loc, l'arrclamcnt do la reflcxio
lockeana en el quc ell anomena juris-
prudencia natural que, do fet, son els
usos vigents fins a la rcvolucio juridica
dels segles XII i XIII. Es en el record,
evidentment idealitzat, d'aquell periode
on Locke s'inspira per construir la seva
descripcio de 1'estat de natura. El segon
element es el caractcr fortament indivi-
dualista de la filosofia de Locke. Per
Tully, Locke es el primer autor modern
quc trenca amb la tradicio holistica quc
dcriva d'AristOtii i Plato. A difcrencia de
Hobbes, per Locke cls dress individuals
no prescriuen en cap cas. Sempre son es-
trictament primers. Es per aixo quc Loc-
ke es el primer filosof politic quc pot de
manera coherent considcrar legitim un
moviment revolucionari i, complemen-
tariament, es el primer a considcrar les
revoltes populars com esdeveniments
politics, la qua] cosa ens forneix una ex-
plicacio sufficient de]s sentiments de re-
fus que varcn ocasionar la publicacio
dels dos tractats. Les altres dues parts
estan dcsenvolupadcs mes rapidament 1
poden fcr la funcio de constituir un co-
rol.lari de la primera. Tully fa veure I'es-
treta imbricacio existent entre la teoria
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do Ia tolerancia i la doctrina dell dos
tractats , contextualitzant a mes la prime-
ra Carta sobre la tolerancia en un mo-
ment on la Ilibertat dc cultes era negada
no nomes per la corona sing tambe pel
parlament , la qua] cosa va fer que l'apo-
logia de ] a tolerancia hagues d'anar ne-
cessariament unida a la defensa d'una
doctrina de la sobirania popular . La ter-
cera part es una reivindicacici de la im-
portancia historica do Locke com a pen-
sador social que es repeteix en altres
flocs del Ilibre . Per Tully les concep-
cions socials de Locke estan plenament
determinades per la seva experiencia
com a membre de les cambres de co-
mer4.

La segona part consta de quatre arti-
cles dedicats a diferents disquisicions so-
bre el terra do la propietat . Malgrat les
evidents diferencies que hi ha entrc ells
tots coincideixen en rcfusar la interpre-
tacio que fan dels pcnsadors del XVII els
teorics de I'expansio capitalista del
XVIII. Aixi el primer d'aquests articles,
-Property disputes-, es un examen cri-
tic de la teoria dc McPherson , a la qual
li rctrcu manca d'atcncio a la llctra de
Locke i errors evidents en el seu treball
dc contextualitzacio . L'exemple mes ca-
racteristic es I'analisi que McPherson fa
de la nocio de -self- ownership - que ar-
bitrariament situa en un context econo-
mic, mentre que Locke manlleva el ter-
me del dret rotna , cssent per tant un
concepte juridic. La caracteritzacio d'un
Locke defensor - avant la lettre >> del ca-
pitalisme contrasta amb uns textos que
tenen un caracter decididament inter-
vencionista . La teoria de l'individualis-
me possessiu , de la manera en que fou
enunciada per McPherson , podria pot-
ser adequar- se als filosofs escocesos de
finals del XVIII , pero mai a autors com
Locke i Hobbes . L'origen del liberalis-
me no cs el seglc XVIL Sobrc aquesta
questio torna a insistir el seguent article,
-The Framework of natural rigths in
Locke's analysis of property>>. Per
Tully, la teoria de la propietat de Locke
s'ha d ' entendre en el context de la pole-
mica amb Filmer , el qual previament ha-
via refusat la doctrina de I'estat natural
de Grotius per la seva impossibilitat d'o-
ferir una explicacio coherent de la pro-
pietat privada . Locke malda per donar

una resposta I per tal do fer aixo l'ins-
trument conceptual que hi va haver d'u-
tilitzar va esser la teoria del dret i la jus-
ticia elaborada per Suarez. Tully presen-
ta aixi la teoria de Locke com una reha-
bilitacio del tomisme, coca que es pos-
sible perque en Locke tc un caracter mes
primari el principi d'autoconservacio de
la humanitat que no pas el principi de
Ilibertat individual en el qual es fona-
menta la propietat privada. Des de la lo-
gica del pensament de Locke la propie-
tat privada nomes es dcfcnsablc en quant
possibilitadora de la realitzacio efectiva
de l'originaria propietat comunal. El se-
guent article -Differences in the inter-
pretation of Locke on property- torna
a les questions dels dos primers plante-
jant una resposta a algunes do les criti-
ques que s'havien produit. En aquest ar-
ticle, enuncia el seu principi metodolo-
gic basic: la necessitat de fer una > epok-
he- do les nostres inquietuds politiques
per tal de poder escoltar a116 que els au-
tors del passat ens poden dir. La inter-
pelacio violenta sobrc els nostres pro-
blemes nomes pot contribuir a cnfosquir
el missatge de I'autor.

L'article mes interessant d'aquest
grup es el darrer, anomenat ,Rediscove-
ring America: The Two Treatises and
aboriginal rigths>>, la idea central del
qual cs mostrar el caracter determinant
que el context de la colonitzacio to en
l'obra de Locke. Per Tully, conceptes
fonamentals dc la seva reflexio com els
de propietat privada o societat politica
estan dissenyats per poder esser contra-
posats als costums dels amerindis, la
qual cosa vol dir deslcgitimar-los i aixi
justificar-ne la invasio. Fins i tot la ma-
teixa caracteritzacio de l'estat de natura
esta afectada per aquesta qucstio. A di-
fcrencia de Hobbes i Rousseau, 1'estat
de natura lockea no cs a-historic, sino
que to en America un exemple cert de la
seva realitzabilitat, la qual Cosa justifica
el dret de qualscvol colonitzador a llui-
tar contra els salvatges i apropiar-se do
la seva terra, ates que entre ells no hi ha
comunitat politica i no existeix la nocio
de propietat. Evidcntment aquests pro-
posits nomes podien realitzar-se des
d'una incomprensio gens innocent de les
regles socials dels indigenes que consti-
tueix l'arrel de moltes incomprensions
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(()1 1. 1 1 I( tilr.l del Illhrc V .ICI ,c
gon tractat sembla confirnlar la interpre-
tacio de Tully , ja que el recurs a la com-
paracio amb els amerindis es un motiu
gairebe omnipresent.

La segucnt part del Ilibre abasta tres
articles, el primer dels quals es l'anome-
nat -Governing conduct: Locke on the
reform of thought and behaviour-.
Tully concep Particle com un instru-
ment per provar la segucnt hipotcsi: des
del seu punt de vista el pcriodc
1660-1700 significa dins de la historia de
la cultura europea el moment de l'esta-
bliment d ' una practica de direccio de Les
conductes capa4 d ' originar una nova
forma de subjectivitat adequada a la
concepcio politica que Ilavors esta sor-
gint: la del govern juridic . Si aixo fos
aixi, caldria refusar la consideracio
nietzschiana sobre la modcrnitat que per
alguns cncara constituenx una vcritat in-
discutible. Contra allo que Nietzsche
afirma en la segona part do la scva obra,
Zur genalogle der Moral, no sots la no-
c16 de consciencia no s'origina des do la
practica penal moderna , sino que aques-
ta practica esta dirigida a que aquesta
nocio perdi la seva validesa . La filosofia
de finals del XVII persegueix la creacio
d'uns habits per dirigir la conducta di-
ferents de I'apel • lacio a la consciencia de
cadascli. La filosofia de Locke cs exami-
nada en aquest context, primer en la seva
vessant teorica i despres en la scva ves-
sant practica . Aixi la doctrina do 1'assen-
timent de Locke es interpretada com la
negacio de qualscvol tendencia disposi-
cional cap a la veritat , la qual cosa su-
posa la refutacio dels moviments entu-
siastes, que en un strut ample tambc
han d ' incloure les doctrines epistemolo-
giques de Leibniz i Descartes. En Pain-
bit practic la doctrina de Locke es una
combinacio d'hedonisme i voluntarisme
que acaba constituint un sistema que
Tully qualifica de juridic, ja que Its
Ileis de conducta son establertes irbitra-
riament i l'esser huma Les ha de complir
en funcio dels premis o castigs que li es-
peren . A l'obra de Locke , per Tully, es
concreten tres aparells juridics : cl pro-
videncial, l'estatal i , el mes efectiu, l'a-
parcll humanista , es a dir, el respccte als
valors morals que justifiquen I'aprova-
cio de la nostra conducta per part dels al-

tic, nncnlhrc, do i'l lw,tla Soil
aqucstes tres instancics Ics quc podcn
determinar plenament la conducta hu-
mana. La consequcncia es clara : alto quc
ens determina no es ni la rao, in 1'inte-
res, sino una instancia previa enfront de
la qual la rao es impotent i que cs pre-
via a l'interes : els habits fisics i mentals
produfts per la nostra educacio . Als tres
aparells assenyalats ( esglcsia , societat,
govern ) allo que trobem son Les estrate-
gies de creacio d'aqucsts habits . El pro-
ductc d'aqucst programa ens ve revelat
per la mantra en que Locke presenta la
scva nocio d'identitat personal. La cons-
ciencia de la propia identitat cs cons-
ciencia d ' accions voluntaries que van lli-
gades a les nocions de placr i pcna, do
premi i de castig. Aixi, el jo-matcix ins-
crit al sistema penal , es el jo-matcix on-
tologic. Els altres dos articles que tan-
quen aqucsta part, tenen menys cxten-
sio i no estan dircctamcnt centrats cn la
figura de Locke. El primer, , Rigths in
Abilities es un examen de les diverses
respostes historiques al problema del
tractament dels drets sobre les habilitate
d'un matcix . Hom analitza aixi el siste-
ma artesanal , el sistema mcrcantil, la po-
litica juridica, que es com anomena
Tully la proposta lockeana , la divisio
despotica del treballl i el regim autocra-
tic d'automocio . El proposit de 1'exa-
men cs mostrar Ia insuficiencia del punt
de vista liberal que tracta sempre en abs-
tracte nocions com la de dret, Ilibertat o
comunitat. El vuite capitol , , Progress
and Scepticism ,, vol examinar les con-
vencions sobre el llenguatge del progres
heretades de la I1-lustraci6 . Tully distin-
geix dues tradicions : la que pensa que el
progres es un producte de les rcformes
socials, i aquest seria el context de la fi-
losofia lockeana , i una segona , fruit del
fracas de la primera que ha estat corro-
borat per I'cpistemologia del segle XX,
de caracter dialectic que comencaria en
les obres de Kant i Hegel . Aquesta ha
estat la concepcio de progres determi-
nant que ha acabat engendrant la crisi
present feta palesa per les analisis de
construccionistes , com els de J. Derrida.
A la conclusio Tully proposa una alter-
nativa que passa per recuperar un dels
problcmcs refusats per la tradicio il.lus-
trada: el dc la situacio de I'home a l'uni-
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rrti, tot rcivindicant la tigura 'Ic N\itt-
genstcin i la scva nocio dc formes dc
vida.

La darrera part es contra en el terra
de la Ilibcrtat . EI nove capitol , ,Liberty
and Natural Law-, vol explicar el con-

cepte de Ilibcrtat politica en Locke tab i
coot apareix als dos tractats . L'origen de
la noci6 es la critica a la nocio de lliber-
tat natural que havia estat desenvolupa-
da per Filmer . Per tab dc fer aixo, Locke
reconceptualitza la nocio de Ilibcrtat en

un sentit que I'allunya de la tradici6 vo-

luntarista en la qua] cstan inscrits tant
Hobbes com Eilmcr . Llibcrtat per ell ja
no s'igualara a llicencia, sing que con-
sistira basicament en la subjecc16 volun-
taria a la llci natural , amb la qual cosa cl

referent tries proper per dcscriure la po-
sici6 de Locke cs, com haviem dit
abans, Suarez. La mateixa noci6 de llci
natural, quc to com precepts tines fona-
mental la preservac16 do la humanitat, es
la quc scrveix per veneer l'obj'cccl6 tries
dificil do Pilmcr, la quc fa rcferencia at
motiu pet qual un home ha do prescin-
dir dels seus drets per entrar en la co-
munitat politica. Aquesta pregunta es de
fet encara l'autentica creu del pcnsament
liberal i cal fer notar que la resposta loc-
kcana cs fonamenta en una premissa
prou allunvada d'a116 quc comunament
s'entcn com liberalisme . Einalment 1'6l-
tim article vol cridar l ' atenc16 sobrc un
punt que per Tully constitucix una de
les maximes aportacions teoriques dc
Locke i quc ha cstat massa oblidat: cI
principi de la prioritat do la Ilibcrtat del
poble per sobrc de qualsevol forma do
govern . Aqucst principi es una conse-
qucncia de la dimensi6 pre-social de la
Ilci de natura i constitucix una absoluta
cxccpc16 en el panorama del pensament
d'aqucll moment , i adhuc en cl posterior
quc ha tcndit a defensar el predomini
institucional quc fou negat per Locke.
Dc fct als nostres dies encara es comu
conceptualitzar la revoluc16 Ines com el
products d'una crisi institucional quc no
com el products d'una acci6 politica. El
refus dc la doctrina lockeana s'ha com-
plemcntat amb ('argument tcoric que
afirma que la instituci6 ha d'csser pre-
via, pcrque totes les nostres habilitats
politiques son adquirides en un mare
institucional , que forcosament ha d'cs-

cr prinur Co I'ordre cnmologi- llqucst

argument, per Tulle, cs tailac i aixo lid
quedat constatat empiricament a les 61-
times revolucions produides a Occident:

les quo causaren I'enderrocament dels

regims comunistcs.
Un balanc global d'allo clue es des-

prcn dc la lectura del Ilibrc ha dc tenir,

ens scmbla, un caractcr altament post-
tin, doncs el proposit cercat s'assoleix
plenament segons el nostre punt de vis-

ta: en els diferents articles qucda ben pa-

les el caractcr fecund de 1'entrecreua-

ment proposat entrc filosofia politica i

historia del pensamcnt, que to sens dub-
te la scva mostra mes remarcablc en el

capitol cinquc que constitueix una rclec-

tura autcnticament clarificadora del ca-

pitol cinquc del segon tractat. Malgrat la
scva aparcnt dispersi6, el Ilibrc en el

sou conjunt acaba fornint at lector una

imatgc global de la teoria politica de

Locke quc l'autor fa girar entorn de dos

eixos: la reconccptualitzacl6 dc la ]let
natural i la teoria do la sobirania popu-
lar. Especialment significatiu es 1'aclari-
ment quc Tully fa dc la utilitzaci6 per

Locke del concepts de llei natural, doncs

com ja va fer notar Leo Strauss, aquest

es probablement ('clement mes conflic-

tiu del pcnsament de Locke. Tully per

tab de sortir-se'n utilitza una estrategia
que potser cs obvia pcro novedosa : cer-
car les arrcls en el vocabulari teologic
normalitzat que era precisament el do la
tradici6 hispanica, amb la qual cosa rei-
vindica el bloc que li correspon dins del
panorama del moment no sots a un pen-
sador com Suarez sing tambe at Pare
Victoria. El llibre no es centra pcro, no-
mes en el Locke politic. Hi ha una lec-
tura de l'Assaig quc fa especial cmfasi en
la importancia del probabilisme i posa
en clar cl condicionament politic dc 1'e-
lecci6 epistemologica. Un altre ppunt
d'interes cs la integraci6 de la reflexi6
pedagogica en el conjunt de la scva obra.
En primer bloc, com a consequcncia de
la seva caracteritzaci6 epistemologica de
la ment com una ,tabula rasa,,, pcro
tambe' pcrque una premissa implicita,
pcro fonamental, del sistema de govern
proposat per Locke, es la necessitat dc
la il•lustrac16 d'aqucst poble, quc cs Pu-
nic subjecte politic fonamental.

Les finalitats del llibre apuntcn pcro
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mes enlla de Locke. A116 clue finalment
cerca Tully es cl dialeg amb la tradicio
politica predominant al mon anglosaxo.
Per tal de fer aixo l'estrategia adcquada
nomes pot ser un cstudi historic de com
s'ha constituit historicament aquesta
tendencia de pensament, ates que la his-
toria del liberalisme ha estat sovint re-
duida a una caricatura tant per part dels
seus critics com dels mateixos liberals.
El dialeg amb McPherson es ('element
clau des d'aquest punt de vista i el re-
sultat al qual s'arriba es la desconnexio
existent entre Locke i la tradicio politi-
ca liberal. El liberalisme com corrent
politic es un producte del segle XVIII i
no del segle XVII, pero si calgues bus-
car un predecessor del liberalisme aquest
seria abans Hobbes que no pas Locke.
Aixo no ha do voler dir pero que la fi-
losofia de Locke estigui desfasada. La
lectura de Locke es projectabie en el
present, no cols perque moltes de les se-
ves argumentacions i conceptualitza-
cions son encara plausibles, com ho
mostra la reflcxio de Tully sobre les re-
cents revolucions en ]'Europa de ]'Est,
sing perque son imprescindibles per
comprendre moltes de les actituds vi-
gents, lcs quals es sustcnten implicita-
ment, i sovint de manera ignorada, so-
bre premises lockeanes.

Jordi Ramirez.

Friedrich NIETZSCHE, Introduction a la
lecture des dialogues de Platon, tra-
duit de 1'alemany per Olivier Berri-

chon-Sedeyn, Editions de ]'eclat,

Combas, 1991.

Consisteix aquesta publicacio en el
contingut d'uns cursos que va fer
Nietzsche al llarg dels anys 1871-76 so-
bre els dialegs de Plato (recordcm que la
la. ed1ci6 de Die Geburt der Tragodie
es dc finals de 1871). Aquests cursos fo-
ren publicats per primera vegada en 1'e-
dici6 de Kroner de 1913, i sobre aqucs-
ta edicio es basa la traduccio francesa.

Per la relacio que mante Nietzsche
amb el platonisme, podria semblar que
aqucsta obra es una clau per accedir a la
comprensio que to Nietzsche de Plato,
comprensio que ja en El naixement de

la Tragedia es una figura posada al ser-
vei del propi pensament de Nietzsche.
Tanmateix , no es pas aixi: el Plato d'a-
qucsta Introduction a la lecture dels dia-
logues de Platon , obra quc pren coin a
font de scgon ordre cls dialegs, cs un
Plato molt poc mediatitzat per la seva
propia obra (cls dialegs ) i molt media-
titzat per la tradicio . Per tant , la figura
del platonisme en el pensament de
Nietzsche continua sent un enigma per
a nosaltres dcspres de la lectura d'aques-
ta obra que serveix , aixo si , per adonar-
nos d'on no surt aqucsta figura: dels
dialegs de Plato.
En una epoca en la qual la interpreta-

cio usual de Plato es la clue fa d'ell un
filosof-artista, entenent per artista el que
s'cntenia per artista romantic , la inter-
pretacio de Nietzsche trenca amb aques-
ta conccpcio; per a ell alts (els dialegs)
ne decrivent pas un monde imaginaire,
uniquement litteraire , comme n'impor-
te quel dialogue moderne» (pig. 7). Pla-
to no era cap artista , car a Plato li inte-
ressaven Ics matematiques , i, com cs co-
negut , -]' experience confirme quc les
grands genies de ('art n'ctaient pas do-
nes pour Les mathematiques-.

Pel contrari , Nietzsche s'adona que
Plato cs un activista politic que vol, so-
bre qualsevol altra cosa, canviar el mon;
Plato i Socrates son exiliats i conspira-
dors que trenquen la unitat cultural gre-
ga en preguntar per la veritat racional i
dialectica contra ]' art. L ' art es la forma
de la vida grega; l'cstrany per als grecs
no era ] ' art sing la dialectica i la seva pre-
tensio de sotmetre a rcgles a la bellesa
(no pot ser bell res que no sigui ratio-
nal) i a l'instint (car la virtut consisteix
en el concixement ). Pero tot aixo no es
mes que un avant del que Nietzsche es-
criura tot seguit en la seva obra imme-
diatament posterior.
Aqq uest tipus d'hcrrneneutica ] a inten-

cio do la qual es intcrpretar la persona
que es deixa veure rera cl text, no cs res
de nou pcis lectors de Nietzsche, ni tam-
poc 1'acusaci6 especificament dirigida
contra Socrates i Plato es res de nou pels
lectors d'El Naixernent de la Tragedia;
sing que es la forma especifica de l'exe-
gesi nietzscheana de la historia.

El que si pot sorprende ' ns tries es la
interpretacio menys claborada (menys
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