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Articles

        Habermas, Jürgen (Universitat de Frankfurt)
Sobre el nexe intern entre Estat de dret i democràcia. Enrahonar,
1997, núm. 27, p. 9-18.

Habermas defensa en aquest escrit l’existència d’un nexe intern entre l’Estat de dret
i la democràcia. Aquest nexe sorgeix del concepte modern de dret i del fet que el
dret positiu ja no pot legitimar-se a partir d’un dret d’ordre superior. Així doncs,
el dret es legitima a partir de l’autonomia que tot ciutadà té garantida, de tal mane-
ra que l’autonomia pública i la privada es pressuposen mútuament. Aquest nexe es
fa visible en la dialèctica entre la concepció liberal del dret i el paradigma jurídic
de l’Estat social, dialèctica que fa necessària una autocomprensió procedimental de
l’Estat democràtic de dret. Finalment aquest nou paradigma jurídic procedimental
és exemplificat a partir de les polítiques feministes d’emancipació.

Paraules clau: democràcia, Estat de dret, autonomia, dret, liberalisme, Estat social.

     Thiebaut, Carlos (Universidad Carlos III)
Sujeto liberal y comunidad: Rawls y la unión social. Enrahonar,
1997, núm. 27, p. 19-33, 15 ref.

Este artículo pone de relieve la importancia que tiene para el liberalismo pensar la
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idea de comunidad. El análisis del modelo liberal de sociedad muestra como en tal
propuesta hay motivos relacionados con el bien común, lo cual distancia el liberalismo
político del libertarismo. Ahora bien, enfrente de la comunidad homogénea defen-
dida por los comunitaristas, Rawls propone una sociedad compleja y diferenciada
que se estructura no a partir de una doctrina comprehensiva, sino mediante una
concepción compartida de la justicia, concepción que es compatible con la idea de
los ciudadanos como personas libres e iguales dentro de un Estado democrático.

Paraules clau: comunidad, sociedad, justicia, democracia, liberalismo, Rawls.

      Honneth, Axel (Universitat de Frankfurt)
Comunitats posttradicionals. Una proposta conceptual. Enrahonar,
1997, núm. 27, p. 35-43.

L’autor sosté que el que caracteritza les societats liberals democràtiques és un cert grau
d’intersubjectivitat i cohesió. Segons ells, els liberals coincideixen amb els comu-
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nitaristes a considerar que aquestes característiques només poden aparèixer en la
forma de «comunitat». Partint d’aquesta coincidència, argumenta, primer, presen-
tant un concepte mínim de comunitat en el qual tots els comunitaristes estarien
d’acord i que conté, com a nucli, el supòsit que l’autorealització humana va unida
a una praxi vital comunitària. Aquesta autorealització rau en l’estimació mútua
entre els qui viuen en societat. La qüestió és establir relacions de solidaritat de mane-
ra que les capacitats de l’altre puguin fer possible l’enriquiment de la pròpia vida.
El concepte mínim de comunitat postradicional es definirà finalment com aques-
ta forma de solidaritat que implica estimació mútua i que, alhora, uneix amb el
supòsit de valors compartits.

Paraules clau: comunitat, modernitat, liberals, comunitaristes, reconeixement, esti-
mació social.

     McCarthy, Thomas (Northwestern University)
Universalitat multicultural. Variacions sobre un tema il·lustrat.
Enrahonar, 1997, núm. 27, p. 45-59.

Després d’una crítica a la universalitat il·lustrada, on no hi havia lloc per a l’alteri-
tat i la diferència, i que es feia servir per justificar la marginació de pobles no occi-
dentals; però també després d’una crítica al relativisme cultural que nega validesa a
les cultures més enllà del seu context, McCarthy troba el concepte d’«universalitat
multicultural» com la manera de fer justícia a l’universal i el particular, la igualtat
i la diferència. Aquest és el concepte que vol presentar aquí.

En aquest assaig, McCarthy treballa amb la idea kantiana dels «dos punts de
vista», el del participant i el de l’observador, per tal de teoritzar les relacions entre
els agents i els seus valors, creences, normes i actes, i especialment la reflexió críti-
ca sobre ells. Més endavant, McCarthy duu a terme una interessant reflexió sobre
el problema: com entenem els altres en les trobades entre cultures, i quines són les
causes de les freqüents interpretacions errònies. Estudia l’origen de l’antropologia
en el si del colonialisme, i com la política i l’economia condicionen les interpreta-
cions dels observadors; i presenta noves metodologies que permeten, a aquells que
hi són representats en els informes dels antropòlegs, de parlar en les seves pròpies veus,
explicar les seves històries, desafiar les perspectives de l’antropòleg, oferir suggeriments
alternatius. L’autor s’ocupa de les implicacions epistemològiques, però no oblida
que el problema de les interpretacions errònies d’altres cultures rau en la política i
l’economia, en les desigualtats de poder en el nostre món.
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Paraules clau: universalitat, multicultural, diversitat, diferència, perspectiva, reflexió
crítica.

                Vilar, Gerard (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament
de Filosofia)
Autonomía proustiana. Enrahonar, 1997, núm. 27, p. 61-73.

En este trabajo se intenta establecer un nexo conceptual entre las nociones de expe-
riencia moral, negatividad, autonomía y autoposesión literaria. La lógica de la expe-
riencia moral es una lógica negativa: aprendemos de nuestros errores morales y por
medio del dolor moral. La elaboración lingüística de esta experiencia es funda-
mental para la conquista de nuestra autonomía moral. La Recherche de Proust cons-
tituye un modelo posible, aunque seguramente inalcanzable, de esa conquista de
la autonomía por medio de la elaboración literaria de la experiencia.

Palabras clave: experiencia moral, autonomía, negatividad, autoposesión, Proust.
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       Fermandois, Eduardo (Freie Universität Berlín)
Teoría, terapia, modo de ver: sobre la concepción wittgensteiniana de
la filosofía. Enrahonar, 1997, núm. 27, p. 75-101.

Hay una tendencia negativa (ideal de la terapia) y una positiva (concepto de
visión sinóptica) en lo que Wittgenstein piensa sobre la naturaleza de la filoso-
fía. Tematizando esa tensión llego a los siguientes resultados: 1) Se debe distin-
guir con respecto a la idea de la terapia entre una tesis fuerte —el rechazo de la
filosofía como forma de conocimiento— y una tesis débil —el énfasis en la plu-
ralidad de los problemas filosóficos con que se cuestiona el proyecto de una
prima philosophia. Planteo dos críticas a la tesis fuerte e intento mostrar la impor-
tancia de la débil. 2) Una interpretación «purista» de la idea de  filosofía como
consideración gramatical (con la que Wittgenstein y otros pretenden apoyar la
tesis fuerte) no da cuenta de aquella crítica a un lenguaje (o sus reglas) que cons-
tituye la motivación de desarrollos científicos y sociales. 3) Lo interesante radi-
ca en el modo en que el autor transmite sus opiniones (no en que carezca de
ellas). Pues su manera de argumentar «conduciendo» y «mostrando» permite
apreciar que el conocimiento filosófico no se agota en un conocimiento de tipo
proposicional.

Palabras clave: Wittgenstein, filosofía, argumentación, conocimiento.

                 Fullat i Genís, Octavi (Universitat Autònoma de Barcelona. Depar-
tament de Pedagogia Sistemàtica i Social)
El nostre valor jueu de l’expectació-expedició. Enrahonar, 1997,
núm. 27, p. 103-128.

                Gutiérrez Pozo, Antonio
Aportaciones para un concepto crítico de filosofía en el pensamien-
to de Ortega y de Adorno. Enrahonar, 1997, núm. 27, p. 129-152.

Las dos funciones que realiza la filosofía de la razón vital la conectan con dos tra-
diciones filosóficas bien distintas. Por una parte, el pensamiento raciovital está
enlazado con la filosofía del fundamento y, por otra, con un concepto más crí-
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tico de la filosofía, que guarda una evidente semejanza intelectual con el pensa-
miento negativo de Adorno. Ortega cree que su tiempo —y el raciovitalismo,
cuya expresión filosófica es— responde a una nueva revelación histórica que
supera la modernidad y la filosofía idealista que la ha caracterizado esencialmen-
te. La innovación radical que trae consigo es la negación del intelectualismo. La
razón y la filosofía son, ante todo, prácticas, vitales; concretamente consisten en
una respuesta/orientación al naufragio, a la perdición que radicalmente es el acon-
tecimiento del vivir. Filosofamos porque vivimos, y, sobre todo, para atender al
problema vital decisivo: la muerte de las creencias fundamentales que sostie-
nen/orientan la vida humana. Ortega y Adorno sostienen que la vida no se deja
encorsetar, es irreductible, y que el papel de la filosofía tiene que ser reaccionar con-
tra la tendencia natural de la razón/concepto a apropiarse de la realidad para man-
tener abiertas las heridas y que mane la sangre, o, lo que es lo mismo, para dar
voz a lo óntico. La ironía de la razón contra sí misma es el método de la diferen-
cia, el método que ha de emplear la razón vital para dejar a la realidad individual
presentar sus testimonios. Sólo así puede la razón decir lo que no puede, lo que
se le escapa.
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Entrevista

               Bordes Solanas, Montserrat (Universitat de Barcelona)
Un enfocament naturalista de la ciència: el realisme constructivista
de R.N. Giere. Enrahonar, 1997, núm. 27, p. 155-160.

Notes

                Attala Pochón, Daniel
Peter Szondi. Enrahonar, 1997, núm. 27, p. 163-174.

               Martínez, Chus
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De ángeles y mandarinas. Enrahonar, 1997, núm. 27, p. 175-184.

Arxiu

               Nietzsche, Friedrich
Destí i història (Conferència del cercle «Germania». Primavera de
1862). Enrahonar, 1997, núm. 27, p. 187-190.

Seccions bibliogràfiques

                Recensions
Goodman, Nelson. De la mente y otras materias (Marcel·lí Sesma).
Rubert de Ventós, Xavier. Ética sin atributos (Marta Tafalla).
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