
f-'s de rcmarcar que en I'analisi del

pensament politic de Montaigne,

Burke no recau en plantejaments

estrictament historicistes (correlacio-

nant una determinada situacio amb un

determinat tipus de pensament), in

amb actituds ,taxon6miqucs<< (solucio-

nant el pcnsamcnt politic i religios de

Montaigne a partir de conccptcs-como-

di: «Montaigne es conscrvador>>,

,Montaigne es liberal>>, etc.).

D'aquesta manera Burke s'allunya

dell pcrillosos anacronismes que tan

sovint han caracteritzat Ies diverscs

exegesis de Montaigne.

Als capitols VII i Vlll es tracta tin

terra tan important com pot estudiat:

el conccpte d'hist6ria i les reflexions

etnologiques als Essais; aquestcs darre-

res van tenir unit importancia decisiva

en el pensament social dels segles XVII

i XVIII, contrihuint a I'aparicio del

mite del < Bon Sauvage>> o el de la

Nouvelle Age d'Or>>, amb la que

Fenclon, per exemple, es refereix als

indigenes americans. Encara que en

cap moment ho expliciti, Burke en

aquest punt segueix molt de prop Ies

tesis do G. Chinard sobre I'exotisme

americi it Ia literatura franccsa del

segle XVI. El propi Levy-Strauss reco-

neixcri a la seva principal obra (<<La

pcnsce sauvagc><) ('important paper de

I'autor dels Essais en el naixement de Ia

moderna ctnologia (Pensern en els

assaigs com < Des cannibales'<, < Des

Coches<,, etc.).

Es troba it faltar it l'obra de Burke una

reflcxio sobre la filosofia del Dret do

Montaigne. Els estudiosos d'aqucst terra

(gairebe tots italians i col•laboradors a la

<Rivista Intcrnazionales de Filosofia del

Diritto» : E. Latta, P. Mortari, L. Men-

gonni, A.M. Battista, etc.) convergeixcn

en afirmar la centralitat de Montaigne en

I'advcniment del Dret Positiu, parallel it

la crisi del iusnaturalisme.

P. Burke clou el scu estudi amb unes

notes sobre el desenvolupament histo-

ric dels Essais (mostrant-sc « moderada-

ment critic>> amb Its tesis cvolucionistes

dc Villey) i una brevissima -i inutil-

bibliografia ccntrada basicamcnt en la

historiografia anglosaxona.

L'especial estructuraci6 d'aqucsta

okra impedeix, en certa mesura. reflec-

tir quints son Its tcsis gcneriqucs dc

I'exegcsi de Burke. Aquestes es trohen

atomitzadcs en cadascun dels blocs

tcmatics esmcntats i, encara clue cohe-

rents. queden mancades dun ,fil

cumu» que Ies aglutini.

L'unitat del Ilibre es constata, pero,

des de Ies dircctrius mctodol6giques

que constitueixen el scu punt de parti-

da, i (lue es podcn desglossar en dos

punts:

I) El gUestionament de certs con-

ceptes historiografics que, o be per la

seva amplitud (<<esecpticismc-), o per

la seva carrega historica (<conservado-

risme» ), o per Ia seva ambigtiitat (<<hu-

manisme><) resulten pot operatius en

una tasca d'intcrpretaci6.

Aquest qiestionament cs traducix en
un assaig d'acotacio o be en una rcduc-
ci6 a I'absurd dels mateixos, tal com
sueceeix amh tin dcls termes esmcntats:
En un sentit laxe, al segle XVI tots cis

intellectuals ercn conservadors, car
tots -i Lutcr no pas mcnys clue el
Papa- defensaren Ilurs posicions re-
corrent a la tradicio» (p. 42).

2) La realitzacio d'una lcctura dell

Essais mediada unicament per les fonts

directes dc Montaigne, o de vcgades

pels scus contemporanis immediats,

per6 rnai --d'una mancra explicita

almenys- a partir do la (cxtcnsa) litc-

ratura secundaria existent des de finals

del segle XVIII.

F. Suez Mateu

XAVIER RUBERT DE VENOS: Pensa-

dors Catalans. Proemi d'Antoni

Mora. Edicions 62. Col. Cultura

Catalana Contemporania, n." XIX.

Barcelona, 1987, 231 pigs.

El Circuit Catala dc Tcicvisi6 Espa-

nyola va emctrc, cntre cis mcsos de

febrer i juliol de 1982, un total de vint-

i-trcs entrevistes de Xavier Rupert de

Vcntos arnb difcrents fil6sofs i assagis-
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tes catalans . Aquest esfor4 « mediatic,,
de difusi6 do I'activitat filosofica i mes
generalment assagistica , es completa
ara amb la publicacio del recull Pensa-

dors Catalans . Horn podria discutir
1'idoneitat --- o la represcntativitat- de
la trig , o especular sobre I'enfocament
donat a una o altra conversa , dins cis
limits del que es un espai televisiu. Glo-
halrnent , pet-6, aquest Ilibre ens ofcrcix
un mostrari significatiu del que ha estat
la filosofia at pars als inicis de la decada
dcis vuitanta.

Com a Gina de treball per als historia-
dors de dema, el Ilibre dihuixa els grans
trots do les tendencies filos6fiques ara i
aqur; perfectament homologables, d'al-
tra Banda , als de qualsevol pars euro-
peu; i dona compte dels treballs, i Ies
dories, de les diverses generacions clue
trchallen , al pars o a 1'exili, al calm dc
1'anomenada " Escola de Barcelona,,,
quc es una notaci6 toponimica, pro
tambe la indicacio d'un cert capteni-
ment . En un text anterior del propi
Xavier Rubert, "Joan Crcixells o la
filosofia a Casa Nostra,,, inclOs en Per
que Filosofia ( Barcelona, 1983), I'autor
va for una descripci6 del taranna que
I'anima en la seva relacio amh la filoso-
fia del pars: ,descriure el passat i la
modernitat , els setts Writes i els sews ritus,
sense idealitzar i fer al seu torn un mite
de la propia conjuntura o posicio (... )
que acahi constituint un nou "discurs
ortodox "» (p. 76). Aixr, aquest Ilibre es
volgudament descriptiu , fa la fotografia
dun moment cultural amb els « maitres
a penscrb, Cs a dir , cis creadors d'opi-
ni6 publica sigui des de la catedra uni-
vcrsitaria o des dell " mass-media»; IIe-
gint Pensadors Catalans s ' obtc la guia
de Ies idees-forga que han ocupat la
vida intel-Iectual catalana als darrcrs
temps : del marxisme ( Scmpere, Subi-
ros), al vitalisme ( Margalef, Goma), de
I'analisi linguistica (Moulines ), at pen-
sament cibernetic (Panikcr ), del mcdi-
terraneisme mes ideologic ( Paniker), it
I'agustinisme mes exigent (Calsami-
glia). Glohalment , pet-6, horn retroba
sovint cis postulats sobre els quals
Xavier Rubert de Ventos ha edificat la
seva propia filosofia, i que el lector tro-

barn aplicats at <proleg» it la nova cdi-
ci6 de Moral (Barcelona, 1985): una
ccrta conscicncia do la fragilitat dels
sirnbols i, alhora, una decidida aposta
pel sensible i per I'actitud del dubtc
enfront de Ies grans afirmacions clue,
de "totalitzants>>, tenon el rise d'esde-
vcnir totalitaries.

Cal remarcar que cl dialog de Rubert
amb els (altrcs) Pensadors Catalans ha
estat portat amb una exquisida elegan-
cia i que, a diferencia del que massa
sovint esdeve amb un cert periodismc

cultural, X. Rubert scrvcix a la divulga-
ci6 sense mai no caure en la "flatterie>>;
cosa mes dificil quan, per causes prou
conegudes, molts dels interviuats no
han pogut arribar a escriurc una obra
de sintesi de les seves reflcxions, sovint
perllongades durant molts anys. El
mateix caire fragmentari que presenta,
sovint, la filosofia a Catalunya fa
cncara mes valuosa aqucsta obra do
sintcsi. El critic dcixa cscrit quc ICS
entrevistes a Calsamiglia i Nicol, per
esmentar-ne nomes dues, son ja textos
classics per it entendre I'evolucid

intellectual de la generaci6 que es
forma a I'omhra de Joaquim Xirau.

('out din Antoni Mora al "proerni»
d'aquest Ilihrc: ,El pensador catala es
troba constantment incornode arnh el
seu context cultural i serupre acaha per
fer-ne on problenta. Podricm qucstio-
nar, pero, si aquesta "incomoditat» no
esdeve tambe la condicio, i I'esperci, de
tota filosofia que pagui la pena, tant a
I'Atenes del segle V, com a I'Alemanya
romantica o, per que no, tambe cntrc

nosaltrcs. La «fotografia dc farnilia»
que es cl Ilibre de Xavier Rubert, ens
mostra mancrcs ben diverses de com-
prendre la rcalitat plural del "context
cultural>> catala.

Joan Fabregas i Puig

B. J. SHAPIRO. Probability and cer-
tainty in Seventeenth-Century En-
gland. Princeton, New Jersey, 1983.

El sots-titol d'aqucst Ilihrc, "a study
of the relationship between Natural
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