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Rellegint Descartes
B E R N A T  D E D É U

Jordi Ramirez Asencio, 
Dubtar i actuar. El problema de 

la direcció vital en l'ètica 
cartesiana. Finalista del 19é 

premi d’assaig Josep 
Vallverdú. Pagès Ed ito r s . 

Lleida, 2003.

Deia Althusser que 
tota obra filosòfica 
és una suma de 
respostes que sor- 
geixen d’una pre

gunta essencial que Fautor 
manté en secret. Jordi Ramírez 
ens proposa una relectura de 
l ’obra cartesiana concebuda 
corn a resposta a una proble
mática d’arrel eminentment 
moral. L’autor és conscient 
dels perills involucráis en la 
seva comesa: primerament, no 
podem oblidar que Descartes 
no dedicà cap tractat a l'ètica, 
fet al qual cal afegir que el 
diseurs moral -més enllá de la 
bioètica per a medicine lovers i 
del nou prozac ianqui- no viu 
precisament els seus millors 
moments. Tot i això, Ramírez 
afirma no tan sois l'etiátat del 
pensament cartesià, sino que 
sosté que la filosofia del fran
cés implica, assumida al limit, 
una necessària identificado 
entre teoria i praxi o, dit en 
altres paraules, entre metafísi
ca i -en una afortunada ex- 
pressió- direcció vital. La filoso
fia. per tant, o es tradueix a vita 
activa o no ens serveix per a res.

Lluny d ’apropar Descartes a 
la fradicio escolástica, Ramírez 
aposta per una lectura del

El  FILÒSOF I CIENTÍFIC FRANCÉS RENÉ DU PERRON DESCARTES

pensament cartesià com a pre
ludi de l'antropologia moder
na; la limitació tradicional de 
l ’home enffont Déu transita 
d’un èsser essencialment inep
te a una entitat que necessita 
situar-se en el món mentre crea 
valors morals. El coneixement, 
al limit, determina l ’àmbit del 
que és ètic; la veritat del que 
coneixem ens porta a la cons- 
ciènda del que som. Seguint 
aquest fil, l’autor ens descriu la 
tasca metodològica del Diseurs i

de les Regulae defugint qualse- 
vol temptadó racionalista; el 
métode constitueix la historia 
d’un home (Descartes) sense 
referents culturáis, perd amb 
una voluntat il-limitada que 
cal conduir a la xarxa de l’en- 
tenimenL La biografía cartesi
ana és, en segon terme, el re  
portatge d’una experiénda de 
crisi cultural, d’una situado on 
les opinions que hem rebut per 
part deis nostres mestres ens 
són inútils. Mentre el dubte

examina la meva llibertat cog
noscitiva, la dénda acaba es- 
sent una realitzadó personal; 
el saber només es pot generar, 
en últim terme, corn a expec
tativa d’un canvi positiu en la 
realitat.

Ja a les Meditacions, veiem 
corn l ’acte meditatiu perllonga 
aquest treball metòdic d'ensi- 
nistrament. La metafísica car
tesiana és, des d’aquest prisma, 
un anhel de viure en lucidesa 
intellectual; com diu molt bé 
Ramírez, el problema d’equi- 
vocar-se no és important si 
1’error ens és indiferent. La 
lluita contra 1’error és, per tot 
això, una voluntat expressa de 
combatte l ’alienació de l ’igno
rant. El jo  cartesià es colloca 
així en absoluta alteritat pel 
que fa a les seves opinions; l ’è
tica cartesiana és, en conseqü- 
ència, una ètica del proïsme, 
que només es pot concebre 
com a diàleg amb els nosttes 
prejudicis.

TORNAR A  DESCARTES?
Horn sap que la postmodemi- 
tat s’ha déclarât totalment 
anticartesiana. No obstant. cal 
preguntar-se quin és el Des
cartes que han llegit els nos
ttes antecedents més immédi
ats; potser el Descartes idea
lista (via Hegel), el positivista 
dels nous analítics... Ramírez 
recupera aquí la filosofia car
tesiana en la seva lletta i sentit 
últim; com a itinerari vital. 
Per tot això, aquest és un bon 
llibre sobre Descartes, però 
també unamagnifica oportu- 
nitat per a intentar esbrinar 
què és això tan esttany ano- 
menat filosofìa.

Després del libéralisme
X A V I E R  F I L E L L A

Immanuel Wallerstein.
Utopistica. Les opcions 

historiques del segle XXI. 
Traducció de Gustau Muñoz. 

U n iv e r s it ä t  de  V a l è n c ia . 
València, 2003.

L
a  any 1974 Imma- 
^  nuel Wallerstein 

aconseguia el re- 
coneixement del 
món académie 

amb la publicació d’B  modem 
sistema mundial. En aquest lli
bre analitzava la dinámica del 
món capitalista des de la 
perspectiva d’un sistema glo
bal i emfatitzava les intercon
nexions que existeixen entre 
les diferents societats. Entre 
altres qüestions el volum des- 
crivia el modem sistema 
mundial a partir de la1 com-

prensió dels processos que 
van determinar l ’expansió de 
l ’economia capitalista a l ’Eu
ropa de principis del segle 
XVI fins a arribar a integrar la 
resta d’economies. Valguin 
aquests precedents per valo- 
rar justament l’autor d’a- 
questa Utopistica que, com as- 
senyala el seu subtitol. és una 
reflexió sobre les opcions 
històriques del _segle XXI.

La utopistica que ens sugge- 
reix Wallerstein no té res a 
veure amb les idilliques pro- 
postes utòpiques, sino amb 
l’avaluació realista dels siste 
mes socials humans que con
sidera no tan sols les seves 
possibilitats, sino també les 
seves limitacions. La utopisti
ca, explica l ’assagista, implica 
una reconsideració del que r e  
alment sabem del funciona- 
ment del món. Probablement 
aquesta és una bona definició 
d’àquèst llibre' qiie ofereix. en

poc més de cent pàgines, una 
sólida anàlisi del món con- 
temporani, a la vegada que 
proporciona una exhaustiva 
demostrado de l ’aplicabilitat 
de la teoría de sistemes a la 
historiografía. Els sistemes, ex
plica Wallerstein i ho exem- 
plifica a propósit de les révo
lutions francesa i russa, tenen 
mécanismes que els retomen a 
l’equilibri, de manera que os
cillations notóries tendeixen a 
esdevenir canvis relativament 
petits a mig termini.

PUNT DE BIFURCACIÓ
Ens ttobem, tanmateix, en un 
punt de bifurcado que anun
cia la fi del libéralisme refor
mista que havia dominât el 
món entre el 1848 i el 1968. A 
partir de les révoltés del 68, 
tant conservadora com radi
cáis es van desentendre del 
réformisme liberal que durant 
tant de'téínp¿ ftavîeh àddptàt.

El seu estatalisme, ara tan 
controvertit, oferia una per- 
ceptió optimista del futur que 
ara s’ha escapçat. Vivim una 
etapa de transido plena d’in- 
certeses que abasten des del 
reforçament de les máfies in- 
temacionals fins a la prolife- 
ratió d’armament, totes des- 
crites a bastament en la segona 
part d’aquest volum. Les limi
tations estructuráis del procès 
d’acumulatió incessant de ca
pital que defineix el nostre 
món serveixen a Wallerstein 
per argumentar l ’esgotament 
del sistema historie existent 
Del caos actual en sorgirá un 
nou ordre que encara desco- 
neixem. No podem prétendre 
que el progrès sigui inevitable, 
conclou l ’assagista, peró sí la 
possibilitat de promoure el 
débat sobre quina esttatègia 
ens pot conduir a un món més 
just És aquest certament l ’ob- 
jefétíif üéTà ̂ éVd Utbpístiéa.> u *

Anne Nivat, El laberinto 
checheno. Diario de una 
corresponsal de guerra. 

Traducció de Marta Pino. 
Pa id ó s .

Barcelona, 2003.

« r i om em turmenta 
aquesta guerra! Com 
reforça la impressió 

que oscillo  constamment en
tre dos mons i el desig de 
submergir-me de pie en un 
d ’ells, el que em resulta més 
llunyá, el seu. Per aixó estic 
aquí". Són paraules d’Anne 
Nivat, corresponsal del diari 
francés Liberation, que va viat- 
jar a Txetxénia en plena 
guerra, entre setembre del 
1999 i mitjans de febrer del 
2000. En no obtenir una 
acreditació oficial, Nivat va 
travessar la frontera disfres- 
sada de camperola i, durant 
sis mesos, va conviure amb 
famílies txetxenes. Es va en
trevistar amb lidera rebels i 
amb représentants del go- 
vem .va  parlar amb Ies viudes 
txetxenes i els soldats russos. 
Els seus reportatges a Liberati
on van provocar manifestati
ons contra la guerra davant 
l ’ambaixada russa de Paris. 
L’obra no és, tanmateix, un 
exercici de propaganda pro- 
txetxena, sino una emotiva 
narració escrita en primera 
persona en qué l ’autora ens 
ofereix la seva mirada perso
nal per ajudar-nos a com
prendre m illor l ’esfereidor 
conflicte txetxè. X.F.

Georges Mutin, Geopolítica 
del món árab. Traducció de 

Miquel Ángel Abadías. 
Ed ic io n s  Ciu t a t  V e lla . 

Barcelona, 2003.

E ls darrers cinquanta 
anys han estat un llarg 
període d ’insatisfacció i 

fins i tot de retrocés per al 
món árab. Les esperances 
suscitades en el decura de les 
décades dels 50 i els 60 del 
passat segle no han estat fi- 
nalment més que desenganys 
i decepcions. El retrocés del 
món árab en el panorama 
economie mundial és més 
que evident. d’igual manera 
que ho és la pérdua d’influ- 
énria i autonomía política. La 
qüestió palestina sembla ha- 
ver congelat l ’evolució de tota 
la regió que, alttament, arran 
dels atemptats de 1’11-S i 
l ’auge de l'islamisme, ocupa 
l ’atenció de l ’opinió pública 
occidental.

Qué coneixem, però, del 
món árab? És la pregunta que 
intenta respondre Georges 
Mutin, professor emérit de 
geografía a l ’Institut d’Estu- 
dis Polítics de Lió, en el llibre 
que presentem. L’obra exa
mina les dades geoestratégi- 
ques essencials que definei- 
xen el món árab i ofereix una 
minuciosa anàlisi dels con- 
flictes que, des del Sàtura fins 
al g o lf Pèrsie, travessen una 
regió que acapara gran part 
de la tensió política interna
cional. X.F.


