
allb dolent és el mateix viure en societat?; no 
ho sé, perb estimo que el social és intrínseca- 
ment pervers. Sospito que no hi ha societat per- 
fecta possible. Ara M, ser home és viure, pre- 
cisament, en societat. L'home natural no és 
home. Allb dolent és l'home: la seva esencial 
equivocació. L'homo beatus, del cel o de la so- 
cietat comunista, és sortós perque ha deixat 
d'ésser home. 

Només hi ha llibertat si abans hi ha hagut 
prohibició. Prohibició absoluta; és a dir, gra- 
tuita. La prohibició -No meniar2s de Z'Arbre 

del Bé i del Mal- posa en marxa la historia 
humana. Haver d'escollir constitueix una indi- 
gencia, una feblesa: haver d'escollir és, nogens- 
menys, la nostra grandesa. Algun consol?: que 
estem junts buscant la Veritat. 

He barrejat les meves ocurrkncies amb les 
dels altres congressistes i amb les de Paul Ri- 
coeur per tal de provocar en el lector la sensació 
per mi experimentada. Abandonava París acaro- 
nat per un cel i una atmosfera afables i captiva- 
dors. 1 l'home segueix caminant, vers on? 

Octaui Fullat 

11 CONGRESO NACIONAL DE FILOSOFIA 
(México, 5-9 diciembre 1983) 

Del 5 al 9 de desembre s'ha celebrat a la ciu- 
tat de Mexic el I I  Congreso Nacional de Filo- 
sofía (el primer tingué lloc fa dos anys a Gua- 
najuato). Organitzat pel filbsof catali Ramon 
Xirau amb el tito1 «Método y función de la fi- 
losofía», les ponencies presentades abastaven 
tot el ventall de les discipIines filosbfiques, dis- 
tribuides en cinc seccions: «Metafísica i Onto- 
logia», «Epistemologia i Filosofia de la Cien- 
cia», «Etica, Filosofia de 1'Educació i Antropo- 
logia», «Filosofia de les Ciencies Politiques i So- 
c ia l~» i «Filosofia de la Realitat Llatinoameri- 
cana». La gran majoria dels participants al Con- 
grés procedia de les diverses universitats me- 
xicanes (Autónoma, Metropolitana, Iberoame- 
ricana); tanmateix va ser convidada una repre- 
sentació de les universitats espanyoles: Fernan- 
do Savater, Eugenio Trías, Tomás Pollán, 
Eduardo Subirats i Victoria Camps. És de tot 
punt impossible voler fer justícia i valorar com 
cal tot el contingut del Congrés: les ponencies 
s'ensolapaven i era menester escollir entre les 
diverses taules i seccions. Es possible destacar, 

perb, la presencia predominant del pensament 
analítico-cientíiic, d'una banda, i del pensament 
marxista de l'altra. Aquest últim potser provo- 
cat pel fet d'haver de commemorar en el si del 
Congrés el Centenari de Marx, dedicant-li dues 
sessions especials, el primer i el darrer dia. Tam- 
bé Ortega y Gasset rebé un homenatge animat 
per la presencia de Ramon Xirau, A. Sánchez 
Vázquez i F. Salmerón. Altres intervencions in- 
teressants dels participants mexicans que vaig 
poder sentir (els espanyols ja els coneixem prou) 
van ser les d7Ulisses Moulines, conegut ja entre 
nosaltres, León Olivé, Carlos Pereda, sobre te- 
mes de lbgica (en sentit ample) o teoria de la 
ciencia; les d'Isabel Cabrera, Salme Saab, Al- 
varo Rodríguez, José Díaz, que composaven una 
taula sobre l'escepticisme; i la de Juliana Gon- 
zález sobre l'etica d'Hericlit. En l'imbit de 1% 
tica, cal parlar també dels representants de la 
«Ética de la liberación», una barreja de manris- 
me i biologia de l'alliberament amb fortes i in- 
teressants arrels a Hispanoamerica. 

v. C. 


