
Metode i ciencies humanes L'autor recorre els processos histbrics 
en qut els humans han cercat el sentit del 

Octavi Fullat Genis contixer i la comunicació del seu contixer 
a través de l'expressió fonamentada en la 
paraula. Epistemologia és u n  terme con- 
frontat a l'us comú de citncia i obert a 1'- 
hemenl.utica més enlla de /'anomenada 
filosofia de la citncia. L'objectivitat de les 
condicions subjectives del pensament ve 
comentat abastament. El coneixement i el 
seu relligament als processos humans esde- 
vinguts experitncia histbrica es posen en 
relleu, per6 no es relativitzen pas. Simple- 
ment s'accepta la contingincia com a con- 
substancial a la nostra manera d'accedir 
al coneixement. Per aquí des de la teoria 
del Caos, fins a la necessitat d'obertura al 
símbol i a l'eros. D'aquí el transcendir un 
aprendre sense compromís. I una obertura 
al teleon, a l'enteltquia com a teleologia 
inserida en aquest món que estimula els 
afanys del saber. 

1. El maldecap de les ciencies humanes 3 
I 
v) 

?t! El significat dels mots prové de 1'6s sociohistbric que se'n fa, sigui entre els es- , 
pecialistes, sigui en el llenguatge col.loquia1. El lexic dels llenguatges axiomitics és ,$ 
una qüestió a part ja que es tracta de convencions. Així, doncs, Citncia i citncia so- - 

2 
cia1 signifiquen el que han significat en la histbria occidental. El tema d'una histb- 2 

.u 
ria universal com a quelcom més que una addició precipitada d'esdeveniments he- E 

.s- terogenis resulta més que discutible. Per si de cas, jo em cenyeixo a la peripecia oc- 5 
U 

cidental i deixo per als quidr ics  l'oikumene. P 
Per tal d'entendre'ns mínimament, n'hi ha prou d'avisar que sota del paraigua U. 

'E 
semintic de citncia s'han arrecerat histbricament, després de Galileu, les ciencies $ 

O formals/axiomitiques -matematiques i lbgica- i les cibcies empíriques, subdivi- 
dides al seu torn en ciencies naturals -astronomia, física, química, biologia, geolo- 

15 



gia ...- i en ciencies socials i/o humanes -psicologia, sociologia, economia, histo- 
ria...-. 

A Occident s'han produi't dos usos importants de ciencia; el punt de fractura 
entre el primer i el segon, el trobem en el llibre de Galileu Discorsi e dimostrazioni 
matematiche intorno a due nuove scienze (1638), obra organitzada en quatre jornades. 
Els grecs -per exemple Aristotil, a Ta meta ta physika- se serveixen del significant 
episteme per assenyalar una classe de discurs mental que disposa de codificació lin- 
güística i que funciona amb rigor logic pel que fa a l'argumentació. L'episteme, a 
més, escometia una qüestió en la seva globalitat. Aquest era el significat d'cpiste- 
me. Hi ha hagut el costum de traduir episteme amb el significant ciencia malgrat 
que, després de Galileu, els significats d'ambdós termes no coincideixen. Tanma- 
teix, la confusió és servida. Per al grec, astronomia i etica eren, totes dues, episteme, 
punt que avui dia no s'accepta ficilment si es continua traduint episteme per cien- 
cia. 

Els romans tradui'ren al llati el significant episteme amb el mot scientia, pero no 
en van canviar el significat, d'episteme. Les llengües rominiques derivaren la seva 
terminologia del llati scientia, per6 tampoc no en modificaren el significat. L'italii 
-e.g. Dant, ja als segles XIII i XIV- fa servir scienza. Es manté incolume el confús 
significat grec, que permet de no establir diferencies serioses entre ciencies naturals 
i ciencies socials. Tanmateix, la prictica científica de Galileu, tant en astronomia 
com en física, ja requereix una reformulació semintica. A l'obra esmentada, Gali- 
leu fa servir l'expressió scienza nuova, significant nounat, que ja palesa un significat 
de ciencia novell. Que és ara cihcia?, un discurs amb codificació lingüística i amb 
rigor logic, com abans, pero se li afegeixen dos requisits. El científic no escomet les 
coses del món, com feia el grec, sinó solament els fenomens de les coses, al10 que 
d'elles apareix als sentits, i que en permet la matematització. La segona condició 
que implanta la prictica de Galileu fa referencia a la prova; no hi ha ciencia si no 
se'n proven les assercions. I, de proves, només n'hi ha dues: la matemitica -no 
contradir-se- i la verificació -trobar fenbmens que es corresponguin amb les 
hipotesis, i s'assoleixin així veritats científiques per correspondencia-. El triomf 
del nou concepte de ciencia arriba amb el llibre de Newton lJhilosophiae naturalis 
principia mathematica (1687). Les ciencies que anomenem socials es bandejaren, ja 

$ que no complien adequadament amb el paradigma de ciencia elaborat de bell nou. 

2 Eren ciencies o no? Com podien ser-ho si no s'assemblaven en res a la física entro- 
U 
2 

'LU nitzada? 
u - 
LU 

Per esguard del model de ciencia que s'elabori inicialment durant el renaixe- 
ment tosci -només hi ha ciencia dels fenomens-, van apareixent tot tentinejant 

'2 les ciencies socials. Adam Smith, a An Inquiry into the Nature and Causes of the Welth 

$ ofNations (1776), ja ofereix un estudi important de I'economia. Auguste Comte, en 
els sis volums de Cours de philosophie positive (1830-1842), particularment en el vo- 

P 
2 lum IV, i també a lJlan des travaux scientifiques nécessaires pour réorganiser la société 

(1822 i 1824) i a Considérations philosohiques sur les sciences et les savants (1825), 
aporta el tema de la sociologia. En el camp de la psicologia, després de la insinuació 
de Christian Wolff (1679-1754), és Gustav Theodor Fechner qui impel.leix la psico- 



logia experimental amb l'obra Elemente der Psychologik (1860), i el segueix Wilhelm 
Wund amb Grundziige der physiologischen Psychologie (1873-1874). El cas de la 
historia -Historie i no pas Geschichte- és molt més complex; per ventura els grecs 
Thoukydides i I-Ierodotos no elaboraren ja historia empírica?; tanmateix, potser si- 
gui més comode pensar en Karl Marx, en tres de les seves obres: Manifest der Kom- 
mtmistischen Partei (1848), Zur Kntik der politischen Oekonomie (1859) i Das Kapital 
(1867), si es vol descobrir un plantejament de la historia com una de les ciilncies 
socials. Si en aquestes quatre ciilncies, hi afegim al10 que alguns anomenen cien- 
cies humanes -dret, estetica, filosofia, linGistica, política, etica, teologia ...-, es 
comprendri facilment com s'ho passen de malament aquests sabers en comparar- 
se amb el saber prototip de la física. La institució universitaria es va ressentir d'a- 
quest desanim tot i viure a forca d'inilrcies i de rutines. Quan Kant, professor de la 
Universitat de Konigsberg, publica Kritik der reinen Vernunft (1781) i Prolegomena 
zu einer jeden Kiinfíigen Metaphysik die als Wissenschaft wird auflreten Konen (1 783), 
planta cara seriosament al problema epistemologic que s'ha esdevingut. Ve a dir 
que no podem saber quil és all6 real si abans de res no sabem que és concixer, i es- 
comet aquest tema. 

Neguitejats per la qüestió kantiana, a partir del segle XIX i durant tot el XX, di- 
ferents pensadors cerquen solucions a la diversitat del saber. Schleimacher (1768- 
1834), prosseguint una mil.lenaria tradició hermenilutica, proposa aquesta com a 
metode específic de les ciencies socials i/o humanes. Dilthey (1833-1911) diferen- 
cia entre Nafunvissenschaften (ciencies de la naturalesa) i Geisteswissenschaften 
(ciencies de l'esperit); les primeres se serveixen de 1'Erklaren (explicar per causes); 
en canvi, les segones empren el Verstehen (comprendre -activitat que involucra el 
coneixedor). Així s'amollonava una frontera entre ciencies naturals i ciencies so- 
cials, i cada grup adoptaria metodes distints. Amb Dilthey, l'hermenilutica esdevé 
epistemologia -més enlla, doncs, del metode- que té en compte la historia. Les 
ciencies de l'esperit -les socials i10 humanes- assolien d'aquesta manera un esta- 
tut respectable, tot i que diferent del de les ciilncies de la naturalesa. Les universi- 
tats ja no tenien excuses de gruix per no acceptar les ciencies socials i10 humanes 
en els seus centres. Max Weber (1864-1920), amb la seva obra Gesarnmelte Aufiatze 
eur Wissenschaftslehere (que es publica post mortem el 1922 i que recull diferents 3 
escrits seus sobre teoria del coneixement), entra en la discussió universitdria sobre $ 
el conflicte de metodes (Methodenstreit), que en aquells anys esdevenia un centre p 
d'interes mkxim. Ciencies de la naturalesa i ciencies de l'esperit, són del tot dife- ,g 
rents?; i si és així, amb quins metodes treballen? Weber completari i reblara la línia 2 
que inicia Dilthey -Verstehen en ciencies sociohumanes-. Comprendre no és res 2 

E 
més que descobrir el sentit d'un text o d'una conducta, en comptes de només ate- ,$ 
nir-se als fets, als posita, com feien els positivistes. e- 

L 
En l'afany per aclarir l'estatut epistemologic de les ciencies sociohurnanes, des- 

cobrint alhora el metode que els pertoca, cal estar atents a la fenomenologia. Franz 3 
Brentano, en el llibre Phychologie vom ernpirischen Standpunkt (1874), malgrat que 3 
no admet altres metodes per a la psicologia que els emprats per les ciilncies de la o 

naturalesa, aporta una distinció remarcable per a la psicologia que no 6s cap altra 



que la intentio (intencionalitat) medieval. La caiguda d'un greu -un test d'un bal- 
có- no apunta a res exterior a aquest fenomen; al contrari, recordar, entendre, es- 
timar o odiar -fenbmens psiquics- acaben inexorablement fora del fenomen, fan 
referencia (intentio) a allb que es recorda, s'entén, a la persona estimada o a la per- 
sona odiada. La intencionalitat fa que Husserl (1859-1938) descobreixi tot l'lmbit 
de la Fenomenologia. Cal retenir tres obres per coneixer la fenomenologia de IIus- 
serl: Logische Untersuchungen (en dos volums, 1900 i 1901), Ideen zu einer reiner lJha- 
nomenologie und phanomenologischen Philosophie (en tres llibres, el primer publicat 
el 1913 i els altres dos, el 1929) i la seva obra de maduresa, Formale und Transzen- 
dantale Logik (1929). En la mesura que algú viu quelcom, es troba en si mateix amb 
una altra realitat que el sobrepassa. La fenomenologia descriu aquesta segona reali- 
tat des de l'acte de consciilncia. Metode, aquest, que fa respectables les ciencies so- 
ciohumanes al costat de les ciencies naturals. 

Hermeneutica i fenomenologia, ultra els metodes qualitatius -d1investigació- 
acció, etnogrlfics, d'histbries de vida ...- converteixen en acceptable la investiga- 
ció en ciencies socials i humanes. 

El segle XX ha conegut alguns pensadors de consideració, els quals, a partir de 
l'hermeneutica i de la fenomenologia, han assentat unes bases prou sblides com 
perque garanteixin l'honorabilitat i la categoria dels discursos socials i humanis- 
tics. Heidegger (1889-1976) convertí l1hermen6utica en ontologia; qui. és l'ésser 
huml (Dasein) que sols existeix comprenent-se? Sein und Zeit (1927) treballa a basc 
d'ontologia fenomenologica lligada a una hermeneutica de llexist&ncia; quin és el 
sentit de l'ésser? Gadamer (nascut el 1900 i traspassat el 2002) fou deixeble de IIei- 
degger. L'hermeneutica esdevé inacabable com el mateix llenguatge. A Wahrheit 
und Methode (1960), hi escriu, segons la versió castellana d'editorial Sigueme, vo- 
lum 11: 

"El lenguaje ... es la primera interpretación global del mundo y por eso 
no se puede sustituir con nada ... El mundo es siempre 
un mundo interpretado en el lenguaje." 

2 Mai no acabem de dir el món. Les ciencies sociohistbriques treballen des d'a- 
2 questa perspectiva en un dilleg inacabable. z 
L Nabermas (nascut el 1929) prové de l'lnstitut /Ür Sozialforschung -Escola de 
V) 

2 Frankfurt, amb IIorkheimer, Adorno ...-, de tradició marxista. Erkenntnis und inte- 
U 

.9 resse (1968) i Theorie des Kommunikativen Handelns (1981, en dos volums) defensen 
B - una hermeneutica crítica i alliberadora, que superi el saber interessat de les ciencies 
V1 

positives. 
.u 
P Per esguard de l'esforq hum& dut a terme, a lJOccident, per aconseguir un esta- 

tut epistemolbgic de les ciencies sociohumanes amb les seves metodologies, que re- 
u sulti seriós i consistent, no s'entén que el centre universitari tingui els ulls posats 
2 
2 exclusivament en les tecnociencies, que els nord-americans qualifiquen com a 
'E 
s ciencies dures. La universitat que bandeja o menysprea el sentit de l'existir -cien- 

cies sociohumanes- prepara per a les dictadures. Al cap i a la fi, Auschwitz signi- 
fic2 un producte tecnocientífic perfecte. 



2. Epistemologia i llenguatge 
El verb grec epistemai -que proporcioni el substantiu episteme- significi 

"col.locar-se per damunt de" -histemi- col.locar o situar-se -epi- damunt, en, 
davant de. 

La feina mental que escodrinya que pot ser aixo de coneixer s'acostuma a ano- 
menar epistemologia. No hi ha uniformitat en la resposta. Tanmateix, més val així. 
Ens hauríem d'enfrontar encara amb més dictadors. En l'imbit del coneixement 
sociologic, per exemple, es compta amb paradigmes deterministes, que expliquen 
els fets exclusivament com a efectes de dades anteriors; pero també hi ha paradig- 
mes interaccionistes, que consideren el subjecte social com a actiu, com a determi- 
nat també per intencions i preferencies. Marx, Merton, Parsons, Weber són repre- 
sentants d'aquest segon paradigma. De quin grau de fiabilitat gaudeixen els conei- 
xements? Quin poder té la raó?, escanyolit o cepat? Quins l'encerten, els positivis- 
tes lbgics amb la seva confianca en les observacions empíriques, o bé pensadors 
com Popper, Lakatos i Kuhn, molt més assenyats? Potser al10 més ignorat sigui 
coneixer, malgrat que aquest coneixer conegui tantes coses, o aixo és el que diuen. 

Jean-Pierre Changeux, el 1983, publica el llibre L'homme neuronal, i el 2001 
editi L'homme de vérité. Redueix la producció de coneixements -inclosos els 
axiolbgics i els matematics- a l'organització anatomica del cervell i a l'activitat 
bioquímica d'aquest cervell. Amb el seu cervell particular compta, ell, que sigui el 
cervell de tothom. Un cervell diu en que consisteix el cervell. Sembla que no ens 
puguem refiar gaire del resultat. Tot i aixo, aquesta és també una manera de cons- 
truir els problemes. Ara bé, no és pas l'unica. Aprendre i comprendre són conceptes 
que, en grec, es lligaven al terme matemitiques. Ai mathematikai epistemai -les 
ciencies matemitiques- són sabers lligats al verb manthano -aprendre per si ma- 
teix i, tot seguit, comprendre. Coneixer és aprendre tot comprenent. La bilstia 
apren sense comprendre, no és un animal matemcitic. Changeux fa servei per aixi, 
d'aprendre; ara bé, no acaba de satisfer si es vol encetar el comprendre. 

Abans de reduir etiologicament la qüestió del coneixer, em sembla més adient 
fer atenció a les analisis epistemolbgiques del logos, de la ratio, d'acord amb el para- 
digma kantii. Diagnbstic, doncs, abans de la teripia, el qui ha d'anar al davant del 
per qui.. Que és, al capdavall, un objecte conegut, sigui un gat, el forat negre de l'u- 9 
nivers, el principi dlArquimedes o la llibertat humana? Segons Kant, no comptem $ 
amb cap altre objecte de l'experiencia que no siguin els fenbmens. El pensador de 2 

U 
Konigsberg, a Kntik der reinen Vernunft (1781), s'ocupa de com poden tenir valor ,$ 
objectiu les condicions subjectives del pensament. Aquí rau el tema cabdal de l'e- 2 
pistemologia. I sorgeix en aquest assumpte el transcendental o coneixement aprio- 2 
r i  dels objectes. El paradigma constructivista s'origina en aquest punt precís. L'a '5 
priori no deriva de l'experiencia, sinó que la precedeix. El subjecte humi crea l'ob- 
jectivitat. El món no va curull d'objectes; els objectes es formen en la confluCncia 
dtal16 que rep el receptor, el qual possibilita i condiciona l'objectivitat dels objec- 3 
tes. Z e 

Gadamer, a Wahrheit und Methode, defensa que tant les ciencies naturals com OU 

les socials suprimeixen qualsevol referencia a la historicitat, i considera I'experiitn- 



cia a banda del decurs de la histbria. Aquestes són exigencies de la verificació. 
Exigencies reductores. 

El mateix saber humh, enfront de la resta zoolbgica, s'inicia amb preguntes. Ni 
el llangardaix ni el ximpanzé qüestionen; els seus coneixements són ben diferents. 
Ben cert que nosaltres també vivim de sabers que no provenen de cap pregunta; 
aleshores, és qüestió del que hi ha en nosaltres de llangardaix i de ximpanzé. Qui 
pregunta ho fa des del futur, des d'allb que encara no hi és. El preguntador és un 
pre-ocupat, és algú que esth ocupat abans d'anar ocupat. Totes les respostes a les 
nostres preguntes acaben sent en tot temps qüestionables i insegures. 

Karl Popper, vienes, va morir, a Londres, el 17 de setembre de 1994. Un epis- 
tembleg notable. Cap enunciat és científic, seriós, si s'escapa de la possibilitat de 
ser refutat experimentalment. La concurr6ncia d'hipbtesis és l'únic camí del pro- 
grés. El llenguatge hum& es caracteritza pel fet de poder contradir l'asserció del veí. 
La realitat no és racional, per6 ens és donat intentar raonar-la. L'univers va ben nu 
de finalitats, de valors; pero es poden crear mitjancant els humans. El progrés del 
coneixement és imprevisible i la depuració del saber resulta inacabable. No necessi- 
tem ni fonament ni certesa per tal de progressar; n'hi ha prou amb un racionalisme 
crític i no envanit. 

Leopold von Ranke expirh, a Berlín, el 1886. És considerat com el fundador de 
la ciencia histbrica basada en fets comprovables que després s'expliquen. Només el 
sentit permet concatenar en un relat els fets ja comprovats. Si quedem nus de sen- 
tit, no hi ha manera d'organitzar després la narració. Pau1 Valéry, a La crise de l'es- 
prit -Galimard, 1924-, apunta vers un sentit precari, finit, de la Geschichte: 

"Nous autres, civilisations, nous savons maintenant que nous sommes 
mortelles." (p. 11) 

La histbria no agafa empenta ni del preterit ni tan sols del present, sinó de l'e- 
xistir en expectativa. L'ens humi apareix exclusivament en forma histbrica. La 
histbria no és espectacle; la seva inima rau en el fet de realitzar l'home. Trobo que 
la dialectica hegeliana és encarcarada, enrigida per un procés teleolbgic que acaba 

9 fatídicament en llEsperit Absolut. La histbria dlOccident no objectiva la Raó; fins i 
tot diria que és configurada per fractures temporals, les quals no ens permeten de 
referir-nos a un punt terminal. La histbria és el terreny de l'acció, inclosa l'acció de 

U ,s pensar. Els homes no vivim pas sobre la terra -cosa de girafes o de xoriguers-, els 
B - éssers humans mirem d'habitar-la amb decisions. Com més pluralitat i diferencies 
u 

humanes, més humanitat. Ben al contrari, les balenes són més balenes com més f? 
' uniformades són. A 1'Estat espanyol, els polítics del centre voldrien que tots els ciu- 

.2 tadans ens portéssim com balenes; tenen por de l'ésser humi i odien allb distint. 
Ni tan sols a les matricules dels autombbils han tolerat el contrast. Tothom menys- 

2 
3 preablement espanyol amb uniforme identic. Mao a la vista. 
'5 
e La raó es fa histbricament plural i, per aixb, no hi cap necessitat de caure en 
6 l'abisme de la bogeria, malgrat que potser la raó en trobi el fons, el Grund o arkhe, 

quan s'enfonsi com un vaixell al mig del mar. Per ventura la raó és exclusivament 



historica i diversificadora?, comptem amb arkhe anypothetos? No tinc clar que tin- 
guem un to anypotton salvador. Haurem de tirar endavant amb una raó feudal; de 
tota manera més val aquesta que la raó imperialista. Així, doncs, histories i no pas 
historia. 

Les activitats cognitives humanes són turmentades pels fantasmes dels objec- 
tes perduts o oblidats. Coneixem mitjancant conceptes, per6 tot girant-nos ara i 
adés vers les imatges del preterit fins a arribar a l'infant que vam ser. En parlar, des 
d'on parlem?: des del logos. Per0 el logos es construeix historicament. El logos histo- 
ric no és ni absolut ni tampoc totalitzador. La raó total no passa de ser el punt ad 
quaem hom aspira imaginativament, per6 no té gruix; és una desnerida hipotesi, 
que em perdoni Plató. Per exemple, acarats a un text, la funció raonadora, o bé l'ex- 
plica, o bé l'interpreta a fi que ens digui quelcom ara i aquí. En ambdós supbsits, res 
no es diu de manera terminant. La raó mai no acaba de raonar. La raó va deixar de 
ser deessa -Afrodita, nascuda de I'esperma de Zeus- i va esdevenir musa -les nou 
muses eren el fruit de nou nits d'amor entre Mnemosyna i el mateix Zeus. No pas 
una raó, sinó nou i en inacabable sarau, i a més a més procreadores de més muses. 

Coneixer en ciencies humanes -el nostre cas- exigeix recórrer la historia ab 
initio, tot retornant als fantasmes dels objectes perduts. I aquesta comesa no és gens 
confortable. El saber constru'it queda situat, inexorablement, en la diferencia irre- 
ductible que separa la realitat histbrica i els relats elaborats a partir d'indicis aban- 
donats pel passat a manera de relíquies --del verb llatí relinquere, deixar. S'intenta 
copsar al10 que va existir i que ja no existeix. L'historiador no re-copia la realitat, si- 
nó que selecciona i injecta sentit al silenci dels arxius. Les categories que els actors 
del preterit manejaven no coincideixen amb les que empra l'historiador. 

Un text no fa referencia al seu autor, sinó que apunta cap al sentit de la histo- 
ria, cap a legitimar-la. No comptem amb cap veritat absoluta, ni tan sols en el camp 
científic, inclosa la matematica -en aquest cas, la coherencia del discurs depen 
dels axiomes que s'han triat al principi-; hi ha veritats, i totes són relatives, tret 
d'aquesta afirmació. La veritat viu de la invenció, de la invenció historica. Els para- 
digmes de Thomas S. Kuhn configuren estructures científiques, universalment re- 
conegudes durant un temps, que proporcionen models de problemes, i de solu- 
cions, a una comunitat concreta de científics. Amb el pas del temps, cal canviar de 
paradigmes. RevoluciÓ científica. Queda res que no trontolli? Els déus han co- 
mencat a ballar després de despullar-se. S'han embriagat? 

El metode penja de l'epistemologia -epistemology i no pas philosophy of science. 
Aquesta, en poc temps, ha recorregut enfocaments plural -Russell, Wittgenstein, 
Keichenbach, Quine, Popper, Bachelard, Kuhn, Lakatos, Feyerabend ... -. Tanma- 
teix, tots coincideixen en l'analisi crítica de les maneres de saber. L'epistemologia 
analitza els condicionants de la formació de representacions; així, per esguard 
d'aixo, Pau1 liicoeur, a Uu texte a l'action (Seuil: Paris, 1986), es pregunta: 

- 
"De que1 lieu parle le chercheur dans une theorie de I'ideologie générali- $ 
sée?" (p. 325) i; 



No hi fa res quina classe de saber, el saber s'inicia necessariament en un presa- 
ber historic del qual mai no ens podem separar del tot amb distancia crítica. Només 
des d'aquest presaber és possible objectivar el món. Al cap i a la fi, al10 real és poli- 
valent. En el llibre gamma (2 1003 a 31) de Ta meta ta physika, Aristotil respon a la 
pregunta: ti to on? (que és l'ens?) i assenyala, per comencar, que "l'ésser es diu de 
moltes maneres" -pollakhos-, tan polimorfa és la realitat. La realitat és capac de 
tenir sentits. I els hi dóna l'ésser hum& en humanitzar-se. Franz Rosenzweig arriba 
a defensar, a Uer Stem der Erlosung --o Estrella de la redempcik (hi ha una traducció 
francesa, de 1982, a Seuil), que el no-res no és altra cosa que la realitat abans de ser 
pensada. 

La pregunta depen del preguntador i, és clar, el fenomen físic i el món físic no 
coincideixen pas, en contra del sominisme. No hi ha fets, només hi ha interpreta- 
cions, cridava Nietzsche, i hi afegia que aixo no és altra cosa que una interpretació. 
Husserl va evitar de caure en el realisme de les Idees merces al seu metode de dirigir 
la mirada vers all6 originiriament donat com a tal. Les Idees són objectes metodics; 
és a dir, respecte de les quals es pot afirmar o negar quelcom. Res més. Ara bé, el 
llenguatge hum& difereix del llenguatge animal en el fet que els homes parlen sota 
la categoria ventat i les besties no. 

El tema enrevessat és el del significat de la idea, quan assegurem coneixer al10 
real a través d'idees. No em decanto cap al platonisme. Les idees no són reals. Dcs- 
cartes ens ensenyi a distingir entre idees i coses, entre all6 subjectiu i alli, objectiu. 
Pero anant bé, passa que idees i coses només són galtes d'allo mateix. Tot i aixo, 
l'important no són tant les representacions com les proposicions o judicis o enun- 
ciats. Les idees no són ni veritables ni falses; les proposicions,al contrari, sí. El Cer- 
cle de Viena, a principis del segle XX, encisat per les idees-sensació, es va sotmetre a 
la verificació com a criteri Únic de coneixement. Va reduir les entitats lingüístiques 
a observacions perceptives. Tanmateix, Quine ha qualificat de mite la significació 
-tant, p.ex., a The Koots ofReference (1973) com a Theones and Things (1981). Ki- 
chard Rorty, ja a The Linguistic Tum (Chicago, 1967) assenyala que la filosofia ana- 
lítica feia impossible el recurs a la metafísica. No disposem de fonaments incom- 
movibles de la veritat; sols ens queda la celebració estetica o bé lúdica d'aquesta de- 2 
saparició. Perb Jürgen IIabermas ha plantat cara a tan pessimisme. Tot i aixb, dub- 
to que el seu enfocament optimista sigui prou solid en el nostre període postmeta- 
físic. Elucidació crítica, ell proposa; se salva així la raó? Pragmatica formal del llen- 

U ,s guatge, la que presenta Habermas, enfront de la pragmatica transcendental de Karl- 
B - Otto Apel, més propera a Kant; l'una i l'altra, ¿fonamenten el valor del discurs, o bé 

aquest discurs continua essent embriac? La traducció francesa de Wahrheit und E? 
' Rechtfertigung -Vérité et justification-, obra recent d'Nabermas apareguda el 2001, 

aplega un conjunt d'assaigs; tot i reconeixer que l'ésser huma es troba tan immers 
2 en el seu llenguatge que no hi ha manera d'accedir al món i a la veritat, no obstant 
P 
2 aixb, defensa, en el llibre esmentat, que gaudim de raons suficients per afirmar que .- 
i hi ha opcions intel.lectuals que són preferibles a d'altres. Aquest pragmatisme mo- 
s derat s'encara al pragmatisme ultrarelativista de Rorty. Potser sigui alguna cosa, 

per6 és ben poca cosa. Al cap dels anys, Habermas ha perdut la bravesa intel.lec- 



tual, i n'ha tingut prou amb respostes cautes. Com ensenyen els fracassos! 
Personalment, he caigut en el pessimisme en aixo de poder aferrar quelcom ab- 

solut en el coneixer. Trobo que no és possible alliberar-nos d'allb contingent, tot i 
que aspirem a la grandesa d'allb universal. 

No hi ha ni llengua universal, ni tampoc llenguatge universal; l'imbit lingiiís- 
tic nom& es dóna de manera segmentada, es presenta com a finlandes, com a 
daries, com a suec ..., i també com a llenguatge químic, o teologic, o matemitic, o 
estiltic ... Així, doncs, ni llengua ni llenguatge universals. La universalitat no passa 
de ser una idea reguladora, que alguns no accepten; els postmoderns, per exemple. 
I que consti que personalment em sento més cbmode acceptant-la, pero em sembla 
que la comoditat no pot ser el suport d'aIIo universal. 

De vegades he trobat més estimulant la Teoria del Caos -Balandier, Briggs, 
Griffiths, Prigogine, White ...-, per a les feines metodolbgiques, que no pas la se- 
riositat rígida que ens engoleix de la Il~lustració enca, especialment quan es fan 
ciencies socials. Sembla que el real és tan complex i de vegades tan discontinu que 
no hi ha manera intel.ligir-10 amb la rigidesa de la Modernitat; és a dir, amb la sim- 
plicitat de causa-efecte. Aplicar el cilcul de probabilitats ja és confessar que el real es 
riu de nosaltres i ens deixa al sol i serena episternologics. Només i exclusivament el 
psicotic i el mentider són senyors de la veritat, ni que siguin polítics, jerarques reli- 
giosos o artistes ilhminats. 

IIilary Putnam, a Reason Truht and History (1981), en castella Razón, verdad e his- 
toria (Madrid: ed. Tecnos, 1988) critica el fetitxisme del metode i dedica a aquesta 
feina quasi onze pigines. Hi escriu: 

"Parece haberse evaporado la esperanza en un método formal susceptible 
de ser aislado ... y que se halle libre de 10s valores humanos." 
(p. 191 d'aquesta edició castellana) 

Qualsevol metode coneix quelcom a partir d'una teoria de la societat. A Wahr- 
heit und Methode (1960), Gadamer (Verdad y método I, a l'edició castellana de l'edi- 
torial Sígueme, Salamanca: 1996) insisteix sobre aquest punt de la manera següent: ", 

2 
"La hermenéutica ... descubre dentro de la ciencia condiciones de verdad $ 

L 
que no estan en la lógica de la investigación, sino que la preceden." (p. 642) 2 

CI 
2 ,u 

Si la finitud humana coincideix amb la historia humana, com ens ho farem 5 
per alliberar la idea de veritat de l'historicisme posthegelii? El sols present no exis- s 

Í? 
teix; cal comptar ineludiblement amb horitzons que canvien de passat a futur. El 
saber histbric se situa entre el saber i el no-saber; el relat histbric mai no exhaureix .g 
el fet histbric. En l'ambit de les ciencies socials, voler albirar un coneixement uni- U b 

versal és una pretensió vana i inoperant. Només queda la interpretació, l'her- 3 
meneutica. '5 I! 

6 



Aquest enfocament sembla prou assenyat. Em preocupa de debb al10 que pre- 
cedeix el discurs savi. A1 capdavall, ens manquen impressions de les realitats exter- 
nes. Potser l'assumpte encara sigui més greu, si s'accepta la cobejanga de Wittgens- 
tein al Tractatus logico-philosophicus (publicat el 1921), en el qual podem llegir, en 
la versió catalana (Barcelona: editorial Laia, 1981): 

"Al10 que es reflecteix en el Ilenguatge, aquest no ho pot exposar. 
All6 que s'expressa en el Ilenguatge, nosaltres no ho podem expressar a través d'ell. 
La proposició mostra la forma logica de la realitat." (4.121) 

El primer Wittgenstein substitueix la idea de veritat a priori per la idea de regla. 
Segons ell, les regles s'oposen a les proposicions descriptives, les quals es poden 
comparar amb la realitat i esdevenir, d'aquesta faisó, veritables o falses. En canvi, 
les regles no són ni veritables ni falses. Segons el Tractatus, ni l'etica ni l'estetica no 
pertanyen a alli, que el llenguatge pot dir. 

Quin estatut posseeix l'objecte conegut?, és consistent o fins i tot autbnom?, 
q d  és la realitat una vegada copsada pel coneixement? Greta Garbo -Greta Luisa 
Gustafson-, fascinant star del cinema, tant del mut com del parlat, morí a Nova 
York, el 14 d'abril de 1990. Es va emportar amb ella el misteri de la seva biografia. 
Va persistir a ser una femina secreta i insondable. All6 real es presenta com ella; el 
coneixement mai no el despulla del tot. L'ésser hum& parla i es realitza histbrica- 
ment; aquestes són dues característiques inapreciables d'ell. Quan l'home es propo- 
sa d'estudiar tant el seu llenguatge com la seva historia, l'un i l'altra esdevenen ob- 
jectes transcendents i misteriosos. Mai no serem els amos ni del llenguatge ni de la 
histbria. En el coneixement historic, hi fa el niu de manera implacable la compren- 
sió -Verstehen-, més en112 de l'explicar -Erklaren. 

Entre el món i nosaltres, s'hi interposa el simbol, palplantat al bell mig. El sím- 
bol és alhora pont i mur, mediació i silenci. El fet de dir, alguna cosa afegeix a la co- 
sa de la qual s'explica quelcom. Tot i que potser al10 que té de més interessant 1'6 s- 
ser huma no sigui el llenguatge -certament divers i canviant, a diferencia de la res- 
ta d'animals-, sinó la capacitat de gaudir del do de convertir en problema el ma- 
teix llenguatge. Tant Galileu com Descartes bifurcaren el món en pensament i ex- 
tensió, i aquesta gosadia ens ha regalat l'interrogant sobre que és un fet, un feno- 
men, una idea, una imatge o un record. Si el mite brolla de la necessitat vital de 
comprendre, el simbol sorgeix de l'exigkncia mental de proporcionar un significat 
o sentit. Els símbols lingüístics injecten sentit mitjangant la intercomunicació hu- 
mana. El simbol ens permet de coneixer a copia, precisament, de participar entre 
els congeneres. Tot all6 que s'explica s'esdevé en el temps, i tot el que passa en el si 
del temps es pot narrar (vegeu Pau1 Ricoeur, Temps et récit, tres volums; París: Seuil, 
1983, 1984, 1985). La narració configura comunitat historica. 

Sense llengua no hi ha narració. La llengua és un fet social i historic, exterior a 
l'individu, tot i que queda gravada en el cervell dels individus. La llengua és un sis- 
tema, i ho és considerada sincronicament. Ara bé, una llengua concreta qualsevol 
-rus o catali- és un saber-fer; és molt difícil separar un saber-fer de la persona que 



el porta a la practica. Amb una llengua -euskera o irlandks- parlem i ens compre- 
nem; sembla que no és possible servir-se d'una llengua sense fer referencia a un 
substrat subjectiu o conscient. Una comunitat lingüística esdevé una comunitat de 
consciencies parlants. I, que és una consciencia? Descartes la descobreix en el cogito 
me cogitare. És propi de la consciencia tenir un caricter lingüístic; per ventura 
comptaríem amb cap acte de consciencia sense la llengua? Freud ha relacionat el 
conscient i el preconscient amb representacions verbals. Més encara, qualsevol 
llengua inclou els dos elements que constitueixen la consciencia. Una llengua fa re- 
fer6ncia a coses diferents d'ella mateixa -intencionalitat-, pero, alhora, la llengua 
es pot convertir en objecte del seu propi parlar, així passa amb el metallenguatge 
-reflexivitat. 

No és assenyat, com indica Walter Schulz a Ich und Welt (1979 i 1981), fer re- 
ferencia a la llengua bandejant el subjecte parlant; cal retornar a l'ésser huma real, 
que és el portador del llenguatge. Els símbols amb els quals aboquem o, més ben 
dit, organitzem el món, configuren les maneres com el subjecte conscient s'autoin- 
terpreta; més encara, són les maneres amb que l'ésser huma existeix. Hom no en 
disposa de cap altra. Sense símbols el mateix ésser huma fineix; i aleshores només 
queden l'ameba, la cuca de llum, la serp, l'atzembla o el mandril. De que els serviria 
el símbol a aquestes bestioles?; elles en tenen prou de continuar aferrades a l'emba- 
lum del món, tan espes i imbecil com és ell. 

Words and Life (Cambridge: Harvard University Press, 1944), del jueu practi- 
cant Hilary Putnam, subratlla amb forca una idea de Frege segons la qual a les pa- 
raules els manca significació fora del context en que s'enuncien. Una paraula asso- 
leix sentit en l'interior de l'enunciat en qui. es troba. En aquesta obra també remar- 
ca una tesi de Wittgenstein que defensa que un enunciat sempre depen del context 
en que s'expressa; és a dir, dep6n del corrent de vida en l'interior del qual apareix. 
Teories i fets s'entrelliguen; ja ho havien esmentat Peirce, James i Dewey. 

"Words, words, words", va cridar Hamlet, com si les paraules només fossin pa- 
raules. Tanmateix, l'assumpte engloba encara més arrancada i empenta. Les parau- 
les, les emet algú en direcció a un altre o a uns altres; més encara, les paraules fabri- 
quen món, ja que són actes significadors. Per aixo, els sistemes polítics, sobretot els 
dictatorials, miren de dominar les paraules. Wittgenstein, al Tractatus, no concedí 
al llenguatge cap altra funció que la de fer declaracions sobre els estats de les coses; 
de tota manera, a Philosophische Untersuchungen, supera aquesta reducció i, en el 
paragraf vint-i-sise, proporciona una llarga llista -que no vol ser exhaustiva- 
d'activitats que porta a terme el llenguatge huma. Mentre, en el Tractafus, Witt- 
genstein defensa que hi ha una única estructura logica que fa de suport al llenguat- 
ge; a les Investigacions, s'esmicola aquest uniformisme logic. Em sedueix més el se- 
gon Wittgenstein. 

El 11 76, l'angles Joan de Salisbury redacta un llibre que porta com a títol Meta- 
logicon; hi afirma que "Grammatica est totius philosophiae cunnabulum" -"la grami- 
tica és el bressol de qualsevol filosofia". Distingir entre el nom i el verb, caracteristi- 
ca de les llenjgies indoeuropees, permet el joc de les formes verbals, amb la qual co- 
sa la parla no es redueix a una semiotica que fa l'inventari dels objectes del món, si- 



nó que la practica parlant s'encimbella corn a activitat que articula la presencia 
d'un subjecte en el món, presencia que no es pot separar realment d'aquest món. El 
participi dels verbs esdevé, alhora, existencia d'un subjecte i categoria del món. La 
paraula organitza l'entorn. 

Amb aquest enfocament, que acaba essent la veritat?; per descomptat que ja 
no és alétheia (desvelament) d'allo que existeix previament; ni tampoc adaequatio 
intellectus et rei, ni certesa i seguretat corn a Descartes, ni assentiment a la paraula 
de Yahvé Amunah-  corn la comprengueren els hebreus. En el nostre cas, la veri- 
tat es dóna en el ventre d'una totalitat encara indefinida. La veritat és, ara i aquí, 
sentit historic de l'existencia humana. Agustí de Tagasta, a les Confessions -ho tra- 
dueixo del llatí-, escriu així: 

"L'inima és reduida corn perque hi cipiga ella mateixa. Pero, on pot 
ficar-se allo d'ella que no hi cap? Potser fora dlella i no en ella? 
1, doncs, corn és que no es pot abastar?" 
íx, 8, 15) 

La veritat existencia1 no es pot capir. No serveix per a aquesta feina la Kritik der 
reinen Vemunft de Kant. En canvi, és refrescant el lJensament 11 0 de Pascal (IJensées, 
obra publicada el 1670, al cap de vuit anys de la seva mort), en que afirma que 
comptem amb dos mitjans per poder accedir a la veritat: la raó -1ogica- i el cor - 
cardíaca. En aixb, es presenta corn a anticartesia. De l'espritgéometrique i De l'art de 
persuader (ambdós opuscles del mateix Pascal, són de 1658), aluden a fer-nos cirrec 
de les veritats del cor. 

Quan l'objecte d'estudi i d'observació és el mateix fenomen huma, les dificul- 
tats s'accentuen de manera important. Des dels inicis del cristianisme -que és el 
resultat de la dialectica entre judaisme i paganisme grecoromi-, fins al Renaixe- 
ment, el món és allb que ha de ser, i Ésser i Bellesa coincideixen. Pero, de Galileu 
enca, el món passa a ser allb que és, i perd valor paradigmatic. La moral ja no es re- 
colzava sobre la naturalesa de les coses, creada per Déu, i la naturalesa es convertia 

e en enigma que calia desxifrar i també en objecte de gaudi. L'antropologia ha d'anar 
2 endavant, orfe de parametres naturals, que es consideraren en altres temps tan va- 

luosos per gricia de la divinitat. z 
e g Més tard, aparegueren tota mena de models per intel.ligir el nou repte antro- 

, polbgic i el seu haver-de-ser. El marxisme ha significat una moda important fins fa 
0 - ben pocs anys en aixo d'oferir paradigmes postrenaixentistes. Marx va transferir 

llÉsser al proletariat, classe-social-en-si, que havia d'assolir l'estatut de classe-social- 
Í? 
'Q per-a-si; Lenin interposi la mediació del Partit-guia entre el primer estadi del prole- 

,$ tariat i el segon. Després, el desenvolupament victoriós de la 1-Iistoria ja era un as- 
C sumpte indubtable. Els models per capir allo antropologic, una vegada nus de segu- 
P 
3 retats premodernes, s'han succeit amb prou frenesí, més en112 del marxisme sovie- .- 

ticament ortodox. Durkheim, Max Weber, Popper, Schütz, Freud, Sartre, Lcvy- 
8 Bruhl, Pareto, Luhmann, Kuhn, Kawls, liorty, Gadamer, Habermas ...; arravatament 

i desvari inextingibles en aquesta tasca inexcusable d'encertar paradigmes que ex- 



pliquin el per-a-quk de l'anthropos. Per descomptat que aixo s'assolira sempre des del 
mitsein, des de la interrogació. L'Escola de Chicago i el corrent sociol6gic interac- 
cionista deixen prou descendencia durant els anys cinquanta i seixanta. Aquests 
sociolegs defensen que una societat és una construcció perpetua que es va fent mit- 
jancant els intercanvis entre els seus individus. Alfred Schütz i Thomas Luckmann 
insisteixen en l'aspecte interactiu de la vida quotidiana i en la construcció intersub- 
jectiva del món social objectiu. També Norbert Elias ha remarcat l'articulació d'allo 
col.lectiu i d'allo individual. El telos de l'antrhropos no baixa del món de les idees, 
sinó que s'obre camí en les topades de cada dia dels uns amb els altres. 0, potser, 
contra altres? El polemos (hostilitat) encarrila allb huma vers la culminació. Si més 
no, aquest és el meu pressentiment, tot i que pot ser rebutjable. 

Aixo es va acabar en separar fet, tractat per les ciencies de la naturalesa, i esde- 
veniment, que ja és histbric i l'estudien els sabers socials. El fet ho és perque l'home 
se'l fa seu. Els fets responen a la pregunta: qui és aixo?; en canvi, els esdeveniments 
sorgeixen quan algú es pregunta: qui vol dir aixb? En el primer cas hi ha informació; 
en el segon, quedem interpel.lats. Dilthey, quan es deia kantii, ja va considerar que 
la Crítica de la Ha6 pura era insuficient perque només servia per a les Naturwissens- 
chaften. Dilthey va necessitar una Crítica de la Raó hist6rica per comprendre les Geis- 
teswissenschaften. Comprendre -Verstehen- esdeveniments histbrics esdevé Sich- 
Verstehen -comprendre's. Les ciencies de la naturalesa són monblegs; els sabers en- 
torn del fet hum2 no ho són pas. Aquests són ben bé dialegs. 

Fa la impressió, si més no així, al primer cop d'ull, que en el límit s'amaga alli, 
inexpressable o inefable. El Cercle de Viena va descobrir en el llenguatge dues cate- 
gories: al10 que té sentit -das Sinnvolle- i al10 que no en té -das Sinnlose-; Witt- 
genstein diferencia tres categories: els enunciats que gaudeixen de sentit, els que 
no tenen sentit i -encara n'hi va afegir un altre- els enunciats absurds (das Unsin- 
nige). L'afegit és ben substanciós, ja que la categoria dels enunciats sense sentit (das 
Sinnlose) fa referencia a frases que no expliquen res pel que fa al món, pero d'aixb 
no n'hi ha pas prou per treure el valor a aquests enunciats en vista a fer referencia a 
quelcom no mundanal. Cal estar-se sempre #expressar un judici absurd (unsinnig); 
pero s'ha admetre que la frase que manca de sentit pot obrir-se vers ?unbits extra- 
mundans. En el Tractatus (versió catalana de Laia: Barcelona, 1981), hi escriu signi- 5 
ficativament: 3 z 

V) 

% 
CI 

"Tenim la sensació que fins i tot quan totes les possibles preguntes cientifi- .3 
D ques s'han contestat, encara no s'han tocat gens els nostres problemes vi- - 

tals. Ben cert, aleshores no queda, justament, cap més pregunta; i precisa- $ 
ment aixo és la resposta." (6.52) 3 

"L'inexpressable, tanmateix, existeix. Es mostra, és al10 místic.'' (6.522) 

.- 
"D'allo que no es pot parlar, cal guardar-ne silenci." (7) e 

i; 



En aquest punt té sentit introduir 1'Eros platbnic del Symposion (versió caste- 
llana de l'editorial Gredos): 

"Me parece que Eros, siendo él mismo el mis hermoso y el mejor, 
es causa luego para 10s demás de otras cosas semejantes." (197 b) 

Eros és just (196 b), animat (196 d), prudent (196 d), creador (197 a) i salvador 
dels éssers humans (197 a, b). La bogeria de l'amor ja pot parlar ebriament d'allb 
inefable. La historia dlEuropa ho ha tingut present. 

3. La fenomenologia, I'hermenSutica i l lurs  l ímits 
Em plau el metode fenomenol6gic1 per6 no de la manera com el practici I-Iei- 

degger, a cbpia de revelació d'allo retirat -aletheia; Unverborgenheit-, revelació 
proporcionada pel Dasein, sinó retornant als orígens, al jo transcendental. No em fa 
tornar vermell pertinyer més aviat a una Filosofia de la consciencia que no pas a 
una Filosofia del llenguatge o del sistema, tant en voga en aquests temps. Si alguna 
1;ilosofia del llenguatge m'atrau, aquesta s'inicia en la parole i, per tant, en el jo em- 
píric, en el de cadascú. Pel que fa al jo empíric, he d'assenyalar que aquest no es pot 
analitzar des de si mateix, i cal rodejar el món simbolic d'una cultura, la qual sem- 
pre forma un segment d'historia. No tenim ego cogito sense cogitatum temporal. 
L'acte de consciilncia, 1'Erlebnis alemanya -experiCncia viscuda- és ineludible- 
ment consciilncia de quelcom i, en tot cas, es dóna en el si d'un procés histbric. 

Servir-se del mot fenomenologia és un costum que sovinteja massa entre els pro- 
fessors universitaris. Saber de que va aquest terme ja és més enrevessat. Hom es pre- 
gunta: que tenen en comú la psicologia fenomenol6gica de Brentano i la fenomeno- 
logia de l'alteritat de Levinas? I-Ieidegger, Sartre, Merleau-Ponty, Benoist, Janicaud, 
Marion ... han reivindicat el significant fenomenologia, s'han referit a quelcom en 
comú? L'obra protelforme de Ilusserl dóna peu a lectures diverses. Podem esmen- 
tar-ne algunes característiques comunes?; potser aquell tret que enuncia el mateix 
FIusserl, el 1913, en veure en la intulció la matriu donadora del mateix objecte de 

9 coneixement. La intui'ció de la consciPncia possibilita accedir a una experiencia 

$ que justifiqui i garanteixi els conceptes que la descriuen. 
L1 
U Kant no havia diferenciat en l'acte de coneixer allb que apareix i l'aparicib. En 
U ,s canvi, Husserl descobreix en el fenomen, no solament l'objecte que apareix, sinó 
B - també el fet que aparegui en un subjecte per al qual esdevé una dada. Tot i la pers- 
VI 

2 pectiva transcendental de Kant, aquest va caure en l'objectivisme, si no vaig errat. 
,u 
S La fenomenologia surt de Descartes. Ho proven les Méditations cartésiennes de 

%g Husserl. De primer, foren unes conferencies a la Sorbona que impartí el febrer de 
1929. Levinas les traduí al frances, i es publicaren el 1931. El cogito cartesia és l'ins- 

2 
g trument d'investigació. La segona meditació del mateix Descartes hi posa el mate- 

rial originari: 
i( 



"I1 n'y a point de doute que je suis s'il -1e démon trompeur- me trom- 
pe ... Cette proposition: )e suis, j'existe, est nécessairement vraie, toutes les 
fois que je la prononce ou que je la concois dans mon esprit." 

La fenomenologia és un discurs de la immediatesa, la qual és l'ultim poder de 
validació epistemica. Tanmateix, la dificultat rau en la manca d'una critica de l'e- 
videncia. Cal assolir el final en l'elucidació de la nostra experiencia mundanal. Sos- 
pito que Husserl no ho aconsegueix. Tot i aixb, és ben Útil. És clar, no arribem fins 
als objectes del món, ja que treballem amb les vivencies -Erlebnisse- immanents 
de la consciencia. 

Franca ha conegut dos models de fenomenologia: la que presenti Merleau- 
Ponty i la que encarna Levinas. El primer estableix que la percepció sensible és la 
inauguració de qualsevol apareixer; el segon s'esforca a mirar quelcom que sigui 
més originari que el món mateix. Em decanto per Merleau-Ponty; em fa por que 
Levinas em meni cap a l'irracionalisme. No ha perdut, Levinas, al10 fenomenal i s'- 
ha decantat, així, de la fenomenologia? 

Últimament, fenomenologia i hermeneutica es van fusionant; pero aixo abans 
no passava. La fenomenologia, la de Husserl, s'ocupi del sentit del coneixement 
des de la consciencia; en canvi l'hermeneutica, ja des de Uilthey, cercl el sentit en 
la historia i en les ciencies humanes. Zu den Sachen selbst (anar a les coses matei- 
xes), que les coses se'ns imposin per ser evidents; pero les coses es fan presents 
merces a un subjecte que les representa. Segons Husserl, les representacions de les 
coses no fan estada en la consci6ncia, com suposava la psicologia, ocupant-hi un 
lloc, sinó que a través de la intencionalitat es palplanten davant de la mateixa cons- 
ciencia. Acte de consci2ncia de quelcom i aquest quelcom es donen simulthniament. La 
consciencia de quelcom és anterior a la consciencia de si mateix. El món es dóna 
com a representació d'una consciitncia intencional. El fenomen -phainomenon, 
Phiinomen- de la Fenomenologia articula dues distincions: allb que apareix -das 
Erscheinende- i el mateix apareixer -das Erscheinen selbst. La tasca de la Fenome- 
nologia coincideix amb la de la filosofia: apophuinesthai ta phainomena (que l'a- 
pareixer acabi en aparició). Pel que fa a aixb, l'obra més especifica de Husserl és, se- 

2 
gons el que em sembla, Logische Untersuchungen (Recherches logiques, en tres vo- 2 

lums, en frances; PUF: 1969, 1972 i 1974). La importlncia del metode rau a explici- $ 
tar el sentit que té el món per a nosaltres en l'experiencia. D'aquesta manera, el 2 

U món no és ni producció mental, ni tampoc una dada externa; la Fenomenologia es ,$ 
limita a assenyalar de quina manera l'acte de consciencia és, abans de res, consti- U 
tuent del sentit objectiu de qualsevol realitat. 2 

E 
Només intencionalment, l'objecte de la consciencia és immanent al subjecte; 

Iu I 
noesis i noema estan en correlació fonamental. La consci2ncia sociohistorica consti- .s 

E 
tueix l'axiologia sociohistorica. El món dels valors, en ser un tot envoltant, mai no i 
pot quedar donat en l'experiencia historica; aquest món s'anira constituint i mani- 5 
festant linaisticament de manera progressiva i inesgotable. L'experiencia fenome- $ 
nolbgica és antepredicativa i no permet de coneixer els valors fonamentals i defini- 6 
tius. Només ens queda la successió, la histbria, el temps. 



En la Fenomenologia, les coses -per exemple, els valors- no són res més que 
vivencies -Erlebnisse- en que els objectes deixen de ser objectes posats des de fo- 
ra i esdevenen actes -intencionalitat- mitjangant els quals posem aquests objec- 
tes. La consciencia no és el continent de quelcom, sinó intencionalitat radical. 
L'objecte deixa de ser una cosa real i transcendent confonent-se amb el contingut 
de la representació. Al16 viscut per la consciencia és simplement la intenció, la ver- 
sió cap a un objecte, el qual deixa de ser real, tot i que no sigui mental o psíquic; 
aquest objecte és tal pel fet que hi fa referencia l'acte de consci6ncia. L'objecte no 
és ni transcendent ni tampoc immanent; no és altra cosa que un objecte intencio- 
nat. 

Si decideixo, per exemple, de saber que són els valors, d'entrada em trobo abo- 
cat cap a una anibasi que em mena fins a l'experiencia precategorial i antepredica- 
tiva que es troba en el Lebenswelt husserlii. El punt zero de qualsevol saber no és 
pas cap ciencia, sinó un subjecte constituent que rep, d'aquesta manera, el món. 
Perb, que és el món?, la realitat de la consciencia constituent. Originariament món 
i home estan d'acord. El Lebenswelt implica que el Glaube -creenca- sigui anterior 
al Wissen (conGixer), que el silenci de la fe cognoscitiva configuri la deu del saber 
posterior. Així, mentre la Phanomenologie de Wegel tanca el sistema, la de IIusserl 
l'inaugura sense concloure'l. La veritat és transició i nomadisme en comptes d'e- 
videncia actual; la veritat fenomenolbgica esdevé Sinngenesis -engendrament del 
sentit. 

Percebre una copa de champagne Dom Perignon no és pas reproduir-me-la 
mentalment en miniatura, sinó estar apuntant al mateix objecte copa des del meu 
acte d'apercepció. Qualsevol vivencia, sigui la que es vulgui, ofereix un rostre in- 
tencional. La consciencia no és pas només jo -noesis-; sinó que també abasta allb 
-noema- de que hom té consciencia. El fenomen copa de champagne es palplanta 
en el meu acte de consciencia. Consciencia i objecte -pensem en els valors- no 
són realitats exteriors i independents, una respecte de l'altre, sinó que estan intc- 
rrelacionats estructuralment i funcionalment. El sentit de l'ésser Seinssinn- de 
l'objecte, o fenomen, queda constitui't per la intencionalitat, la qual suposa, alho- 
ra, mirar i proporcionar sentit, rebre i donar. 

El metode de les ciencies socials i/o humanes no pot coincidir amb el de les 
ciencies naturals. Si tractem l'anthropos com una cosa del món, defensem a priori 
que els metodes naturals serveixen tant per estudiar fenbmens humans com valors. 
La diferencia entre un bloc de marbre i l'altar de Pergam -conservat a Berlín-, en- 
tre un objecte natural i un objecte cultural, rau en el fet que el cultural expressa 
una intenció, un sentit; en canvi, l'objecte natural es limita a estar pastosament 
aquí. Un comportament humi serva inexorablement l'interrogant: que significa? I 
aleshores, els valors es fan palesos. 

L1hermenPutica també és un metode adequat per encetar les ciencies socials, ja 
que les aprehenem en l'esdevenir histbric. Les condicions de possibilitat de les 
histhies actuals són closes en la histbria preterits. La Verstehen de l'axiologia etica, 
posem per cas, s'entrelliga en el temps histhric. El sentit universal no va més enlli 
de ser un horitzó en que hom no es pot instal.lar. Així, doncs, no disposem de cap 



més sortida per fer rutllar el nostre pla que recórrer l'objectivació que la conscien- 
cia histbrica ha tingut de l'ésser hum& Habermas ha somiat amb una racionalitat 
total com si, al capdavall, ens poguéssim descobrir absolutament il.lustrats. Trobo 
més assenyat Gadamer; el que ens pertoca és interpretar sense poder posar punt fi- 
nal a l'hermeneutica. A més, és que el llenguatge -tot el que s'ha dit i el que queda 
per dir- pot consumir el sentit o significat de l'anthropos?; mai no s'acaba d'expli- 
car el sentit d'allb antropolbgic. Ni els escriptors preterits, ni els interprets contem- 
poranis són els amos del sentit de l'home; els uns i els altres expliciten des de pers- 
pectives distintes allo inacabable i indefinit. Al10 que s'ha explicat en la tradició és 
paraula ineludible, sense la qual el nostre discurs seria un passatemps ximple, ni 
que tinguéssim estadístiques que volguessin avalar-10. Pensar allo huma és prosse- 
guir un dialeg in-finit entre tradició, actualitat i esdevenir. 

L'article lJhénoménologie et herrnéneutique (1974), de Pau1 Ricoeur, puntualitza 
que fenomenologia i hermenhtica poden conviure, sempre que la primera es des- 
pulli de la dimensió idealista de Husserl. A més, rebla el clau dient que la fenome- 
nologia s'assenta ineludiblement en la base de l'hermeneutica. 

De tota manera, cal servar la situació primacial de la consciencia de quelcom 
pel damunt de la consciencia de si. Només després es pot exercir l'hermeneutica. Ai- 
xí, doncs, intel.ligir amb la reflexió. Entre l'hermeneutica reductora d'un Freud o 
d'un Marx i la creativa d'un Hegel o d'un Levinas, em decanto més per la segona. 
No perque aquesta tingui la veritat del món, sinó perque, ras i curt, m'encisa més. 
La veritat com a encís?, només faltaria; si no és que hom sigui Führer, Papa, Ayato- 
llah, cap de Govern o bibleg inductivista. Aquests diuen que són els propietaris de 
la Veritat. Ja s'ho faran! Perb més val que rebentin. 

Si hem decidit dlintel.ligir-nos, en aixo encara depenem dels antics. El passat 
fa servei a l'imaginari, sense el qual només ens quedaria la presencia grassa i toixa 
d'un present desvinculat, gratui't i tanoca. Cal la genetica literana per a I'empresa de 
coneixer el preterit, ja que aquesta genitica s'endinsa en el procés mateix de l'es- 
criptura dels textos. 

L'cspecificitat de l'ésser humi se centra en Sein in der Welt. Perb, que és el Welt 
-Món- en que ens descobrim instal.lats?; no és res més que horitzó, mai no és res 
donat per cap mena de dada. La histbria és la persecució dels confins amb la inten- 
ció d'aconseguir el Sich-Verstehen, l'autocomprensió. 

Limes en llatí volia dir "corriol que travessa de banda a banda un terreny"; així, 
doncs, al10 que afronta, frontera; és a dir, allo que col.loca un front -pons, 
frontis- de cara a un altre front. Quin és, en el nostre cas, el sol que talla, amollona 
o atermena aquesta fita? És el molló dels metodes heurístics anomenats fenomeno- 
logia i hermeneutica adregats als sabers de I'esperit o sabers entorn de la cultura, sa- 
bers que tenen davant seu, en oposició, les ciencies de la naturalesa. El tema dels 
valors se serveix precisament de la fenomenologia i de llhermenPutica. 

Un metode és una manera raonable i, per tant, conseqüent de procedir en vis- 
ta a abastar un propbsit determinat. Els metodes no gaudeixen d'autonomia, ja que 
estan inexorablement en funció del subjecte que se'n serveix, de la naturalesa dels 
objectes als quals s'apliquen i de la finalitat que hom persegueix. 



Pretenc determinar els límits que assenyalen l'imbit d'allo que no és possible 
d'esbrinar amb els metodes fenomenolbgic i hermenitutic. Un metode és una eina 
o un suport amb el qual descobrir veritats noves; en quins espais de les Kulturwis- 
senschaften no són operatives la fenomenologia i l'hermeneutica?, en l'axiologia? 

En primer lloc, comenco amb el metode fenomenolbgic. Ilom ha usat la feno- 
menologia de Husserl, pero també n'ha abusat. El mateix Sartre, en desenvolupar 
la consciencia transcendent com a espontaneitat impersonal i no egbtica, féu un 
ús abusiu del miltode. Més tard, les coses encara han anat molt més enlli. 

La fenomenologia de Husserl configura una filosofia de la finitud que renun- 
cia a la metafísica i se cenyeix a explorar l'experiencia en la presencia fenomenal 
d'aquesta davant de la consciencia transcendental. Així queda marcat el primer lí- 
mit d'aquest metode. La segona fitació esti determinada per la funció de la feno- 
menologia, que consisteix en la recerca pacient d'invariables en la complexitat de 
la realitat mundanal, oferta, aquesta, com a fenomen a la consciitncia. 

El projecte fenomenolbgic de I-Iusserl té un deute important tant amb Locke 
com amb Hume pel que fa a la genesi dels sens data i al retorn a la immanencia de 
l'experiencia perceptiva. Tant la reducció com la descripció eidttica husserlianes són 
instruments per captar l'aparició dels fenomens i no pas, precisament, d'allb meta- 
fenornitnic. 

Cal cercar lfess6ncia de la intencionalitat en la immanencia fenomenica a tra- 
vés de la reducció fenomenologica. La transcendencia intencional mai no va més 
enlli del món de l'experiirncia. 

La suspensió de l'actitud natural que fa Husserl implica suprimir qualsevol re- 
alisme ontolbgic, tant a nivell de l'ens com de l'ésser. Si no es respecta aquest punt, 
deixa de practicar-se el metode fenomenologic. Referir-se a la immanencia vol dir 
no fer intervenir cap principi d'explicació d'una realitat que sigui exterior a aques- 
ta realitat. La fenomenologia, davant de la consciencia transcendental, per exem- 
ple, de l'avorriment o de la por, no permet de referir-se ni al no-res ni a l'absurd. 
Actuar d'altra manera ja no és procedir fenomenologicament; en canvi, sí que po- 
dria ser un procediment hermeneutic. Per tant, la conscitncia pura no pot adrecar- 
se al tema de Déu, i aixo té les seves conseqiiitncies en el moment d'intentar fona- 
mentar l'axiologia educativa. La transcendencia de Déu queda inclosa dintre de la 
reducció fenomenologica. 

I 
h La recerca de les invariables de l'ésser-en-el-món, propia de la fenomenologia, 8 
, 

prohibeix manipular l'experiencia fenomenica. Si no s'actua d'aquesta manera, 
C, - hom deixa d'adre~ar-se a les coses mateixes. El mateix Husserl, coherent amb el seu 
u, 

principi metodologic, tot i reconeixer la inspiració cartesiana de la seva obra, criti- 

'5 ca Descartes (a l'apartat 10 de les seves Méditations cartésiennes) perque "a fait de 

,g l'ego une substantia cogitans séparée" i ha suprimit, així, l'orientació transcenden- 
'2 tal. En actuar d'aquesta manera, es bandegen tant l'epokhé com la intencionalitat. 
2 
U Probablement ha estat Lévinas qui ha emprat més abusivament la fenomeno- 

logia. En Totalité et infini, tot i reconilixer que l'horitzó husserlii apunta vers un 
6 imbit objectual, assegura que el pensament fenomenolbgic s'adrega cap a horit- 

zons insospitats per aquest pensament. 



Potser l'hermeneutica serveixi per a aquestes feines metafísiques, per6 no el 
metode fenomenologic. La "phénoménologie de l'inapparent" no pot ser fenome- 
nolbgica. En el meu llibre La peregn'nación del mal he anat amb molt de compte per 
evitar aquesta incongruencia fenomenologica. A la mateixa obra, Totalité et infinit 
Lévinas parla d"'expérience absolue"; pero la intencionalitat de la consciencia mai 
no assenyala cap a tal noema. Amb la fenomenologia no és pas possible dur a terme 
un discurs metafísic. A Lévinas, a l'obra Autrement qu'itre ou au-dela de l'essence, li 
sembla que descobreix llAltre, amb majúscula, fenomenologicament; aixo és elimi- 
nar la intencionalitat husserliana i trencar la relació nóesis-noema. 

L'epokhé husserliana posa també entre parentesi totes les proposicions de la 
metafísica, siguin d'ontologia general, siguin d'ontologia especial, psicologiques - 
l'anima-, cosmologiques -el món com a totalitat-, o teologiques -Déu o 1'Ab- 
solut-. Pau1 Ricoeur, al seu estudi A l'école de la phénoménologie, remarca amb pre- 
cisió quina és la tasca de la fenomenologia, i ho indica dient que aquesta tracta 
com a problema autonom la manera d'apareixer que tenen les coses. Quan hom 
salta aquesta tanca, ja no fa fenomenologia. 

Tot seguit, en segon lloc, enceto quins són els límits del miltode hermeneutic. 
El Mouseion dlAlexandria, veritable centre universitari, fou el bressol de l'her- 

mcneutica. Alla s'interpretaren els grans textos grecs i també el text jueu de la Bí- 
blia. La traducció al grec de la Bíblia amb Ptolomeu I1 Filadelf (285-243 aC) signifi- 
ca una veritable hermenitutica del text sagrat. Fou la Bíblia dels setanta, ja que foren 
més o menys setanta els entesos que llauraren en aquest esforc immens. No obstant 
aixo, la presa de consciencia del metode hermenilutic com a metode propi d'inves- 
tigació en les ciencies humanes és molt més tardana, correspon al Komanticisme. 
La 1l.lustració havia valorat més l'espai extern que no pas l'intern; les coses imposa- 
ven les seves lleis al pensament; la intel.ligibilitat quedava geometritzada. Amb el 
Romanticisme, la perspectiva canvia de dalt a baix. La racionalitat física dóna pas a 
les evidencies de la intimitat. La manera com l'home ingressa en la I-Iistoria consti- 
tueix la font de significació. Els significats humans són independents de la legalitat 
dc les ciencies de la naturalesa. L'gmbit mental deixa de ser el doble de l'imbit ma- 
terial. El significat d'un text ja no queda tancat en un manuscrit o en un dicciona- 
ri; l'última paraula d'un text és una historia inacabable de lectures. El lector forma 2 
part important del significat. Schlegel, Schleirmacher. Dilthey, Heidegger i Gada- s 
mer són els teorics contemporanis de l'hermenltutica. Un text respon a les instan- 2 cies interiors d'algú i, a la vegada, a les influkncies del moment historic. El mPtode ,$ 
hermeneutic intenta de llegir, des del lector, és clar, un text carregat de significa- 2 
cions plurals. Les lleis d'allb específic huma res no tenen a veure amb les lleis del 2 

E 
món natural. La veritat de l'home és historica; per tant, no comptem amb veritat 's 
pel que fa a Déu. Amb aquest metode, altra vegada quedem desprovei'ts de bases .g 
teoriques amb quil fonamentar la teleologia de l'educacio. Un text val all6 que va- 
len les seves successives interpretacions historiques. Q u 

Un llenguatge, el que sigui, és el punt de partenca de qualsevol interpretació. 'e e 
Un llenguatge, el fa servir algú, pero és d'un grup. El significat d'un text queda tan- 3 
cat en la comunitat que se serveix d'aquell llenguatge. No hi ha hermeneutica si no 



és d'un text que gaudeixi de validesa en el si d'una comunitat lingüística; el text 
sols conté significats en l'interior d'una situació humana concreta. L'hermeneutica 
treballa sobre narracions, i aquestes només tenen veritat historica, no en tenen 
d'eterna. Aixo explica que Gadamer presenti el llenguatge com l'horitzó d'una on- 
tologia hermeneutica. No hi ha món si no hi ha un llenguatge que l'organitzi, scn- 
se un ésser hum5 que, parlant, li doni significat. Com afirma Gadamer a Veritat i 
metode, només el llenguatge pot ser compres. Així, doncs, no hi ha hermeneutica 
més enlli d'un llenguatge, sigui quin sigui. La parla és el vestigi de la nostra fini- 
tud; per tant, no s'escomet mai de cara ni l'ésser en general, ni Déu -ni ontos, ni 
Thecis. 

A més a més, jo m'asseguro de les meves conquestes intel.lectuals a copia de 
dialogar amb un altre que potser encara no és present. Per aixb, verbalitzo els meus 
esbrinaments a fi que se'n pugui donar raó un altre dia i en un altre lloc. El possi- 
ble altre m'és indispensable perque la meva ocurrencia gaudeixi de raó suficient. 
L'estructura lbgica de l'hermeneutica és el dialeg i no pas la correspondencia entre 
fets i enunciats. En ciencies humanes, coneixcr no és aprehendre, sinó comprome- 
tre's en el diileg. En aquest cas, són valuoses, tant la prospectiva hermeneuticolin- 
giiística de Heidegger, com la prospectiva analítica centrada en els jocs lingüístics 
de Wittgcnstein. 

L'hermeneutica no fonamenta la validesa a base d'anar a les coses mateixes; 
no va més enlli de ser solament interpretació. Només així s'cscapoleix de la meta- 
física i roman en el seu destí, que no és altre que el de qualificar l'experiencia sin- 
gular i col.lectiva que es té del món. L'hermeneutica és una manera de capir la tra- 
dició-desti del grup humi tot prescindint del fet que hi hagi, o no hi hagi, un ontos 
on exterior a l'acte interpretador. Amb l'hermenilutica no saltem mai fora del ma- 
teix procés histbric; amb ella no hi ha manera de captar l'arkhé del món. 

Per acabar, aplico tot aixo que he dit sobre fenomenologia al camp educacio- 
nal. L'essencia de quelcom és un objecte de consciencia amb el mateix dret que 
qualsevol altre objecte. I-Iusserl distingeix entre el contingut viscut per una cons- 
ciencia i l'objecte intencional d'aquesta consciltncia. Per tal de dirigir-nos a les co- 

m ses, és indispensable retornar a la consciencia que en tenim. L'a priori és, en aquest 
cas, la correlació essencial conscitncia-coses. 

3 z Inspeccionar l'eidos educacional és esbrinar quin aspecte (species) té la realitat 
educativa. Ens desentenem de la pluralitat i de la successió d'educacions per esbri- 

U 

, 
nar al10 que constitueix l'educació. Es tracta, doncs, de l'aspecte essencial de la reali- 

U - tat educativa. 
S Tot i aixo, el metode fenomenolbgic no coincideix de ple amb l'erbtica de Pla- 

$ t ó  El fenornenoleg entén que l'evidencia equival a una veritat que slautoverifica. 
En aquesta conjuntura, de-mostrar significa reduir a evidencies. Ara bé, en contra 

2 de l'optimisme platbnic, cal reconeixer que mai no hi ha un punt de vista nu de 
s cap punt de vista; altrament dit, no comptem amb un punt de vista que pugui ser 
'5 
I! omniscient. No tindria sentit. L'eidos educacional no és una idea eterna; és una vi- 
6 sió que pretén, ben cert, assolir el quid est d'allo educant, pero que no pot anar més 

en11 de ser una hcrmeneutica, una interpretació, una Deuhng. L'evidencia feno- 



menolbgica constitueix indefectiblement exegesi i comentari de la facticitat. A 
més, ja no cal mirar de tenir una evidencia de l'educació excelsa, sinó ben al con- 
trari; hom ha de llegir fenomenologicament els fets educants tal com s'ofereixen a 
la sensibilitat, sigui immediatament, sigui per mediació d'historiadors, de sociolegs 
o, fins i tot, de periodistes. És cosa de la fantasia encertar l'educació perfecta, la de- 
sitjable. 

El fet educatiu no es pot separar del sentit que té per a mi. La consciencia legis- 
la sobre all6 que és contingent i així instaura un ordre del significat. Per tant, no es 
pot fonamentar l'axiologia educacional ni des de la fenomenologia ni des de l'her- 
menilutica. Sense Metafísica ontologica estem mancats d'obligatorietat dels valors 
pedagbgics. Emparar-se en la fenomenologia per fer aquesta feina és desvirtuar el 
metode fenomenologic. La Wesenschau o intui'ció eidktica no assoleix l'obligació 
dlallo teleologic. Al cap i a la fi, l'epokhé neutralitza la validesa -Geltung-- del 
món; no hi ha judici sobre ell. Fins i tot el propi jo queda en suspens pel fet que té 
el punt de partenca en el món. El món, al10 real, no passa de ser la unitat de sentit 
intencional -noema. 

El propi Lebenswelt o món de la vida se situa abans del llenguatge, i no és ni pu- 
rament objectiu ni lbgic. El Lebens-umwelt és la comunitat de vida de l'expericncia 
humana, pero no s'oposa a la reducció transcendental, base de la constitució dels 
noemata; per tant, llAbsolut com a fundador no hi apareix. El món no passa de ser 
l'ambit en que assoleixen sentit els objectes intencionats. Així, no hi ha manera de 
fonamentar l'imperatiu categoric de l'axiologia educativa. Només el recurs a l'onto- 
logia pot escometre aquesta problematica. 
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ABSTRACT 

El autor recorre 10s procesos históricos e n  10s que  10s seres humanos  h a n  buscado 
el sentido del conocer, y la comunicación de su conocimiento por med io  de  u n a  ex- 
presión fundada e n  la palabra. Epistemologia es u n  termino confrontado c o n  el uso  
c o m ú n  d e  "ciencia" y abierto a la hcrmenéutica más allá de  la denominada Filosofia 
de  la ciencia. La objetividad de las condiciones subjetivas del pcnsamiento es aborda- 
da e n  un extens0 comcntario. El conocimiento y su yuxtaposición a 10s procesos hu-  
manos  devenidos experiencia histórica son puestos de  relieve pero no relativizados. 
Simplemente se acepta la contingencia c o m o  consubstancial a nuestra manera de ac- 
ceder al conocimiento. Por esta via se avanza desde la teoria del Caos hasta la necesi- 
dad de apertura al simbolo y al Eros. Y, a continuación, se postula la voluntad de 
trascender un aprendizaje carente de  compromiso; y u n a  apertura al teleon, a la ente- 
lequia c o m o  teleologia inserida e n  este m u n d o  que estimula 10s afanes del saber. 

L'auteur parcourre les proccs historiques dans lesquels 1'Ctre h u m a i n  a cherché lc 
sens de la connaissance aussi que la communicat ion de  cctte connaissance i travers 
d e  l'expression fondée sur les mot s .  Épistémologie est un terme confront6 a l'usagc 
c o m m u n  de la scicnce e t  ouvert a l 'herméneutiquc, plus lo in  de  ce qu 'on appcllc la 
philosophie d e  la science. L'objectivité des conditions subjectives d u  penser y est lar- 
gement  commentée .  La connaissance et sa liaison avec les proces de  ll@tre humaine 
qu i  sont devenus expériences historiques sont m i s  e n  relief, mais ils n e  sont pas rela- 
tivisés. Simplement,  o n  accepte la contingence c o m m e  quelque chose de  consubs- 
tantiel i notre f a ~ o n  d'arriver á la connaissance. En ce cas la, de  la théorie d u  Chaos 
jusqu'au besoin d'ouverture au symbole et au Eros. C'est pour cela qu 'on  transcende 
un apprentissage sans d e  compromis,  aussi qu 'une ouverture au  téléon et a l'cntélé- 
chie c o m m e  téléologie insérée dans un m o n d e  qu i  encourage la soif de savoir. 

T h e  author revises t h e  historical processes through w h i c h  h u m a n  beings have 
looked for the  sense of knowing and t h e  communicat ion o f  their knowledge through 
expression based o n  words. Epistemology is a t e rm confronted t o  t h e  c o m m o n  use o f  
science and open  t o  hermeneutics beyond t h e  so-called philosophy o f  science. T h e  
objectivity o f  t h e  subjective conditions o f  th inking is commented i n  detail. Know- 
ledge and its l inks t o  h u m a n  processes, as t h e y  become historical experience, arc dc- 
picted, bu t  n o t  diminished. Contingency is simply accepted as consubstantial t o  our 
way  t o  accedc t o  knowledge. In this  way,  f r o m  t h e  thcory o f  Chaos t o  t h e  need t o  
o p e n  t o  symbol and eros. From this point, t o  transcend learning wi thout  commi t -  
m e n t .  And a n  openness t o  tcleon, t o  t h e  entelechy as tcleology inscrted i n  this world 
that  encourages t h e  drive t o  learn. 


