
no hi ha actualment a Catalunya cap estruc- 
tura institucional -universitat, institut o aca- 
demia -on pugui tenir cabuda arnb una cer- 
ta naturalitat un projecte com aquest. La fun- 
dació Jaume Bofill ha compres que el país no es 
pot permetre el luxe de desaprofitar els seus re- 
cursos humans i ha fet un esforc econbmic sens 
dubte considerable per possibilitar de moment 
aquesta publicació (encara que sigui apartant-se 
un xic de la seva línia habitual -¿o és un indici 
de replantejament?). 

Crida també l'atenció, en tercer lloc, l'apa- 
rició en la nostra soferta cultura d'un instru- 
ment tan altament especialitzat, en un país man- 
cat, d'altra banda, de les eines ordiniries de 
qualsevol cultura europea, per exemple, edicions 
normals i completes dels nostres escriptors i 
pensadors importants. Aquests volums farien su- 
posar a un observador poc informat que la 
nostra és una cultura no solament normal, sinó 
puixant i rica en recursos de tota mena, que, per 
tenir, té fins i tot recerca fonamental en el camp 
humanístic. Naturalment, s'equivocaria i, en in- 
formar-se millor, es quedaria parat d'alguns dels 
nostres deficits culturals. Perb aixb no és pas 
culpa de I'ATCA. Ben al contrari: qui sap si 
aquesta investigació puntera arrossegari, a la 
llarga, projectes «ordinaris»! 

Malauradament, no estic en condicions de fer 
sinó comentaris descriptius i externs, com a lec- 
tor profundament interessat, a uns volums que 
mereixerien l'honor d'una crítica rigorosa per 
part d'especialistes del mateix nivell de compe- 
tencia que els autors -¿quants n'hi ha al país? 
Sense entendre-hi gaire, em sembla molt alt el 
nivell d'exigencia en les edicions, que suposen 
un treball autenticament «germinic». Impres- 
siona igualment la massa ingent d'informació bi- 
bliogrifica. (Un petit detall: no he sabut veure 
amb quin criteri a vegades es dóna, i altres ve- 
gades no, l'editorial dels llibres ressenyats.) Cal 
destacar-ne també la qualitat lingüística: un ca- 
tala dúctil i segur, arnb molt poques distrac- 
cions. 1 una presentació que fa goig. 

El conjunt resulta d'un interes indiscutible 
per als filbsofs, teblegs, filblegs i historiadors. 
Segurament que no hi ha gaires «revistes» al 
món d'aquestes característiques i d'aquesta ca- 
tegoria. M'ha fet pensar en els Archives d'his- 
toire doctrinale et littéraire du Moyen Age. Ens 
hem de felicitar per aquesta publicació, i hem 

de felicitar els autors que la duen a terme i la 
Fundació que l'ha patrocinada. 

Pere Lluis Fozt 

P. S. Just al moment de corregir proves, m'arriba 
el tercer volum de I'ATCA, coeditat per la Fundació 
Jaume B o m  i per l'lnstitut dJEstudis Catalans. Sembla 
com si s'anés apropant al seu locus natuualis! En do- 
naré compte en el proper número d'ENRAHONAR. 

Alain GUY, Histoire de la philosophie espag- 
nole, Tolosa de Llenguadoc, Association des 
Publications de 1'Université de Toulouse-Le 
Mirail [APUTM], 1984, 24 X 15,5 cm., 
490 pp. - 

Aquesta Histoire de la philosophie espagnole 
de l'infatigable professor de la Universitat de 
Tolosa de Llenguadoc Alain Guy arriba quasi 
una trentena d'anys després del seu llibre pioner 
en la materia, Les philosophes espagnols d'hier 
et d'aujourd'hui (amb prbleg de Georges Bas- 
tide, 2 volums: 1, Époques et auteurs; 11, Tex- 
tes choisis, Tolosa de Ll., Privat, 1956; trad. 
cast. de l'original revisat i actualitzat en un 
apendix, arnb prbleg de Francisco Romero, Lo- 
sada, «Biblioteca Filosófica)), Buenos Aires, 
1964). En certa manera, doncs, I'autor es relle- 
va a si mateix. 1, si tenim en compte que aque- 
lla primera presentació dels filbsofs hispinics 
suposava ja més de quinze anys de recerca i de 
divulgació del pensament peninsular, resulta que 
pot afirmar arnb raó que «(ha) consagrat des de 
fa mig segle la (seva) carrera d'investigador i 
de professor a la íilosofia de llengua espanyola». 

Deixeble de Jacques Chevalier, a qui va de- 
dicar el seu primer llibre (Metaphysique et in- 
tuition: le message de Jacques Chevalier, Char- 
les-Lavauzelle, París, 1940), Alain Guy va doc- 
torar-se molt jove arnb una doble tesi sobre l'es- 
cola de Salamanca: La pensée de Fray Luis de 
León: contribution a l'étude de la philosophie 
espagnole au X V l e .  siecle (Vrin, París, 1943; 
trad. cast. parcial: El pensamiento filosófico de 
Fray Luis de León, Rialp, Madrid, 1960) i Es- 
quisse des progres de la spéculation philosophi- 
que et théologique 2 Salamanque au cours du 
XVIe .  siecle (ib., 1943). Després d'una llarga 
dotzena d'anys de treball, publica els suara es- 



mentats dos volums sobre els «flbsofs espa- 
nyols» i, a continuació, Ortega y Gasset, criti- 
que dJAristote: l'ambiguité du mode de pensée 
péripatéticien, jugé par le ratiovitalisme (PUF 
i Privat, París i Tolosa de Ll., 1963; trad. cast., 
Espasa-Calpe, «Austral», Madrid, 1968), Fray 
Luis de León, editat només en traducció caste- 
llana, (Columba, «Hombres inquietos», Buenos 
Aires, 1963), Unamuno et la soif d'éternité (Se- 
ghers, «Philosophes de tous les temps», Pa- 
rís, 1964), Ortega y Gasset ou la raison vitale et 
historique (ib., 1969) i Vives ou l'humanisme 
engagé (ib., 1972), h s  a arribar al llibre que 
ara ens ocupa. També ha traduit al francks La 
canción de la sombra: un cuento y una filoso- 
fía, de Juan Dominguez Berrueta (La chanson 
de l'ombre: un conte philosophique, Vrin, Pa- 
rís, 1944), arnb un prbleg titulat «Essai d'expli- 
cation d'une haute pensée castillane au XXe. 
siecle», i Idea de metafisica, de Julián Marías 
(Idée de métaphysique, APUTM, 1969), arnb 
prbleg d'Henri Gouhier. 

A part dels llibres esmentats, el professor 
Guy ha escrit incomptables articles, collabora- 
cions i comunicacions a congressos, ha dirigit la 
revista Philosophie (que edita 1'APUTM) en to- 
ta la seva primera etapa (1972-1979) i la codi- 
rigeix des del comencament de la segona eta- 
pa (1983), centrada en les «filosofies mediterra- 
nies, iberiques i iberoamericanes», i assegura, 
des de 1954, al costat d'altres ensenyaments, un 
curs regular de «filosofia espanyola» a la Univer- 
sitat de Tolosa. Actualment té encarregada la re- 
dacció de les notícies corresponents a filbsofs 
ibkrics per a 1'Encyclopédie philosophique que 
s'esti preparant a París. El 1967 va crear, a la 
Universitat de Tolosa, un equip de recerca so- 
bre «filosofia iberica i iberóamericanafi (asso- 
ciat al CNRS), que encara dirigeix i que ha 
publicat un seguit d'obres collectives que ja co- 
menta a fer embalum: Le temps et la mort dans 
la philosophie espagnole contemporaine (PUF i 
Privat, París i Tolosa, 1968), Le temps et la 
mort dans la philosophie contemporaine d'Amé- 
rique Latine ( APUTM, 197 1 ), Pensée ibérique 
et finitude: essais sur le temps et la mort chez 
quelques écriuains espagnols et portuguais con- 
temporains (ib., 1972), Penseurs hétérodoxes 
du monde hispanique f ib., 1974), Philosophes 
ibériques et ibéro-américains en exil (ib., 1977), 
Els anarquistes, educadors del poble: «La Re- 

vista Blanca» (1898-190.5), arnb prbleg de Fre- 
derica Montseny (publicat només en edició ca- 
talana, que reprodueix els textos de la revista 
en castelli: Curial, «La mata de jonc», Barce- 
lona, 1977), Pensée hispanique et philosophie 
francaise des lumieres (APUTM, 1980) i La 
femme dans la pensée espagnole (Ed. del CNRS, 
París, 1983). (D'aquest equip de recerca forma 
part, entre d'altres, la seva muller, Reine Guy, 
autora d'una tesi sobre Joaquim Xirau: Axiolo- 
gie et métaphysique selon J .  X. :  le personnalis- 
me de l'école de Barcelone, APUTM, 1976). 

La present Histoire de la philosophie espagno- 
le, adre~ada primiriament als lectors francesos, 
«espera omplir a Franca (perb també a Espanya 
[ja s'esth preparant la traducció castellana a 
l'editorial Anthropos]) una llacuna d'informa- 
ció i servir així la causa de la filosofia mundial 
i la de la interpenetració de les cultures». No 
és ja, com la de fa trenta anys, una galeria de 
pensadors arnb una antologia de textos, sinó una 
«evocació sistemitica -si no exhaustiva- del 
moviment general del conjunt del pensament 
espanyol a través dels temps, arnb totes les se- 
ves famílies espirituals» i arnb especial atenció 
al segle xx, inclbs el període posterior a la mort 
de Franco. 

Així i tot, I'autor declara haver-se imposat 
uns criteris restrictius, que el porten a incloure 
només els filbsofs en sentit estricte, arnb exclusió 
dels teblegs, místics, tebrics del dret, psicblegs, 
sociblegs, pedagogs i assagistes literaris (val a dir 
que el criteri és aplicat de manera molt flexible), 
i a prescindir, en el cas dels filbsofs prbpiament 
dits, dels pensadors hispano-irabs i hispano- 
jueus (de fet, comenta al segle XII arnb l'escola 
de traductors de Toledo, sense incloure tam- 
poc, a l'inrevés del que se sol fer, els pensadors 
de les kpoques hispano-romana, patrística i visi- 
gbtica), dels filbsofs portuguesos, com Lleó 1'He- 
breu o Francisco Sánchez (perb hi trobem Pere 
Hispi, Fonseca i els conimbricenses, Joan de 
Sant Tomas o Isaac Cardoso), i dels filbsofs que, 
encara que nascuts a Espanya, han desenvolupat 
la seva activitat a I'estranger, com Santayana 
(perb inclou no solament Sibiuda i Vives, sinó 
també Josep Miquel Guardia o els exiliats de la 
darrera guerra civil, encara que hagin produ'it 
a fora tota la seva obra). 

Al costat dels dedicats a les individualitats 
mes rellevants, la major part dels capítols agru- 



pen filbsofs «segons ah i t a t s  d'escola o de me- 
tode», exposant-ne el pensament de manera més 
o menys extensa o citant noms a raig. Per donar 
una idea de la gran diversitat d'autors tinguts 
en compte i de l'organització de l'obra, repro- 
duim l'essencial de l'índex, esmentant només 
aquells noms que són objecte d'atenció prefe- 
rent. 

El llibre esta dividit en cinc parts. La prime- 
ra part, dedicada a 1'Edat Mitjana, compren 
capítols titulats «L'escola de Toledo», «La filo- 
sofia a les universitats i als palaus. Pere H i s p b ,  
«De l'augustinisme al peripatetisme» (Ferrer, 
Bernat de Trilla, Ramon Martí), «Prestigi de 
l'escotisme» (Antonio Andrés, Guillem Rubió, 
Pere Tomas, Eiximenis.. . ), «Logicisme i onto- 
logia: Ramon Llull», «Un tombant antropolo- 
gic i reflexiu: Ramon Sibiuda», «Un empiris- 
me extremista: Arnau de Vilanova», «Un escep- 
tic islamitzat: Anselm Turmeda», «El tomisme 
als segles XIV i xv» (des de l'inquisidor Nicolau 
Eimeric fins a l'humanista Antoni Canals, pas- 
sant per sant Vicent Ferrer, bé que ometent el 
perpinyanks -i tanmateix ben hispanic, mal- 
grat el posterior tractat dels Pirineus- Guiu de 
Terrena) i «L'eclecticisme pre-humanista» (Ber- 
nat Metge, qualificat de ciceronia i estoic, Fer- 
nando de Córdova.. . ). 

La segona part s'intitula «El segle d'or: se- 
gle XVI i comencament del segle XVII (el Renai- 
xement i l'epoca barroca)» i compren els capí- 
tols següents: «Els nominalistes» (professors a 
París, Alcala i Salamanca), «La filosofia crítica» 
(centrat en Lluís Vives, amb inclusió de Fox 
Morcillo i «el Brocense»), «Els aristotelics tra- 
dicionalistes» (Juan Ginés de Sepúlveda.. . ), 
«Els eclectics» (com l'humanista Hernán Pérez 
de Oliva i el metge-filosof Francisco Vallés), 
«L'escola de Salamanca» (extens capítol, que 
compren els dominics, amb especial atenció a Vi- 
toria, Cano, Soto, Báñez, i el portugues Joan de 
Sant Tomas; els jesuites, com Suárez, Molina, 
Vázquez i Fonseca i els conimbricenses; i els 
agustins, especialment Luis de León), «Els filo- 
sofs biologistes heterodoxos» (Gómez Pereira, 
Servet, Huarte, Sabuco) i «Teocracia i política. 
Maquiavel en qüestió» (Mariana, Ribadeneyra, 
Furió i Ceriol, Gracián. . . ). 

La tercera part porta per títol cL'adveniment 
de la Illustració. El final del segle XVII i el se- 
gle XVIII» i inclou els capítols següents: «El 

tombant cap a l'empirisme» (Caramuel, Izquier- 
do, el portugues Cardoso, els novatores valen- 
cians. ..), «L'empirisme eclectic» (Feijóo, An- 
dreu Piquer, Maians.. .). «El sensualisme i el 
liberalisme» (posa en relleu la figura poc cone- 
guda del burrianenc Ramon Campos, represen- 
tant del sensualisme condillacia, al qual Guy 
havia dedicat ja un extens estudi en el volum 
esmentat més amunt Pensée hispanique et phi- 
losophie fraqaise des lumieres; i, a l'apartat 
del liberalisme, Jovellanos.. .) i «La reacció es- 
colistica» (Juan Pablo Forner, l'escola de Cer- 
vera.. .). 

La quarta part cobreix el segle XIX, amb 
aquests capítols: «L'espiritualisme augustinii i 
sensualista» (Muñoz Capilla.. . ), «Una filosofia 
de l'equilibri: Jaume Balmes», «L'espiritualis- 
me catala» (Martí d'Eixali i Llorens i Barba, 
amb inclusió de Menéndez y Pelayo), «La reac- 
ció tradicionalista i escolastica)) (Donoso Cortés, 
Ortí i Lara. ..), «El krausisme espanyol» (Sanz 
del Río, Giner de los Ríos. ,.), «El positivisme 
i el materialisme» (Josep Miquel Guardia, Ma- 
ria Cubí, Pere Mata.. .), «Les filosofies de l'es- 
perit» (Letamendi. ..) i «La filosofia social» (Pi  
i Margall, Anselmo Lorenzo.. . ). 

La cinquena i darrera part, dedicada al se- 
gle xx, esta dividida en dues seccions. La 
primera compren «de 1900 a 1975», amb una 
llarga filera de capítols: «L'existencialisme 
obert: Miguel de Unamuno», «El raciovitalisme: 
Ortega y Gasset i l'escola de Madrid» (Marías, 
Granell, Garagorri, María Zambrano, Rodríguez 
Huéscar, Gaos), «L'espiritualisme (Ors, Serra 
Hunter.. . ), «El correlacionisme: Ángel Amor 
Ruibal» , «Fenomenologia i bergsonisme» (Gar- 
cía Morente, Xirau, Domínguez Berrueta, José 
Antonio Míguez, Nicol, Cuéllar), «L'integracio- 
nisme de Josep Ferrater Mora», «El personalis- 
me» (Aranguren, Laín Entralgo, Mindán, M. 
Josefa González Haba, Fullat), «L'ontologisme» 
(Zaragüeta, Muñoz Alonso, Álvarez Turienzo, 
Rivera de Ventosa, Bofill, Ramírez, González 
Álvarez, Todolí, Canals, Palacios, Hellín, Cues- 
ta, Muñoz Pérez Vizcaíno, Alcorta, Roig Giro- 
nella, Candau, Uscatescu, Millán, Cencillo, 
Pániker, Rábade.. . ), «L'objectivisme de la 
substantivitat: Zubiri», «L'epistemologia i la lb- 
gica» (Turró, García Bacca, Sánchez Mazas, Mu- 
ñoz Delgado, París, Crexells), «La filosofia psi- 
quiatrica i psicoanalítica» (Marañón, López 



Ibor, Rof Carballo, Martín Santos, Castilla del 
Pino, Sarró), «L'estetica» (Mirabent, Sánchez de 
Muniain, Díez del Corral, López Quintás, Ru- 
bert de Ventós), «La filosofia política» (Maeztu, 
Díez del Corral, Besteiro, Sánchez Vázquez, 
Tierno Galván, Joan Montseny.. .) i «Els his- 
toriador~ de la filosofia» (Cruz Hernández, els 
germans Carreras, Market.. .). 

La segona secció de la darrera part, titulada 
«Des de 1975 (l'adveniment de Joan Car les)~ ,  
inclou els capítols següents: «Els factors de re- 
novació», «La filosofia analítica, punta de llan- 
$a del new look del pensament» (Muguerza, Ga- 
rrido, Mosterín, Sádaba, Quintanilla.. . ), «El 
marxisme, gres01 principal del canvi i de l'eman- 
cipació» (Sacristán, Bueno, Puente Ojea, Mu- 
ñoz Veiga.. .), «El neoanarquisme» (García Cal- 
vo, Carlos Díaz.. .), «El neonietzscheisme» 
(Jiménez Moreno.. . ), «El ludisme» (Trías, Sava- 
ter), «La filosofia de la religió» (González Ruiz, 
Gómez Caffarena.. . )  i «Els historiadors de la 
filosofia recents» (Abellán.. . ). 

Alguns capítols o parts de capítols inclouen 
bibliografies, que indirectament contribueixen a 
suggerir una certa jerarquia entre els autors. Re. 
ben aquesta atenció: Llull, Arnau de Vilanova, 
Sibiuda, Turmeda, Vives, Vitoria, Suárez, Mo- 
lina, Luis de León, Huarte, Sabuco, Maridna, 
Gracián, Caramuel, Cardoso, Feijóo, Piquer, Ra- 
mon Campos, Jovellanos, Muñoz Capilla, Ba!- 
mes, Sanz del Río, Unamuno, Ortega, Marías, 
Zambrano, Gaos, Ors, Amor Ruibal, García 
Morente, Xirau, Domínguez Berrueta, Ferrater, 
Aranguren, Zaragüeta, Muñoz Alonso, Ramí- 
rez, Roig Gironella, Zubiri, Turró, García Bac- 
ca, París, Marañón, Mirabent i Tierno Galván. 

El llibre es clou amb un índex de noms 
propis que ocupa quaranta-set pagines i que (tot 
i alguna omissió) té més de dues mil entrades. 

Alain Guy s'ha arriscat a arribar fins al mo- 
ment present i a incloure en el seu llibre gai- 
rebé tothom, suggerint, a més, directament o 
indirecta, una certa valoració, que molts tro- 
baran, sens dubte, contestable. Els capítols so- 
bre les darreres decades no poden beneficiar-se 
encara de la perspectiva necesaria ni de la «se- 
lecció natural» que opera el pas del temps. És 
inevitable que l'atzar de les coneixences hagi 
influit en la seva redacció. Hom es pot pregun- 
tar legítimament «si son todos los que están» 
i també, malgrat l'esforc de completesa, «si es- 

tán todos los que son». D'altra banda, i refe- 
rint-nos ja a la totalitat del llibre, un panorama 
tan bigarrat fa difícil a vegades de veure les 1í- 
nies de fons. En tot cas, una impressió s'impo- 
sa, que convida a la modestia: són poques les 
figures d'abast clarament universal. 

No tindria gaire merit multiplicar les críti- 
ques de detall: algunes agrupacions resulten 
discutibles (per exemple, posar en un mateix ca- 
pítol el sensualisme i el liberalisme); també al- 
gunes denominacions («ontologisme», posem 
per cas, no acostuma a tenir un sentit tan am- 
pli, si no és amb connotació negativa); igual- 
ment algunes ordenacions de capítols, que tren- 
quen l'ordre cronolbgic sense que s'hi vegi la 
contrapartida (vg., posar l'escotisme del se- 
gle XIV abans de Llull, o Sibiuda abans d'Arnau 
de Vilanova), etc. És una llastima, d'altra ban- 
da, que hi hagin líiscat tantes errates, que cal- 
dria subsanar en una propera edició, juntament 
amb algun lapsus. 

Perb al marge d'aquestes o d'altres possibles 
observacions menors, sí que ens permetra l'an- 
tic profesor i sempre bon amic Alain Guy de 
fer-li almenys l'honor d'una crítica de més cali- 
bre en un punt en que, de Catalunya estant, no 
podem deixar de mostrar-nos en desacord. El 
llibre s'ocupa de la totalitat dels filbsofs «espa- 
nyols» more hispanico -i també more galli- 
co!- com si pertanyessin a una única tradició 
cultural «nacional», oblidant que l'estat espa- 
nyol recobreix diverses «nacionalitats» -per 
utilitzar l'eufemisme minoratiu de la constitu- 
ció vigent- ben diferenciades, per més que els 
avatars histbrics expliquin que, a l'epoca mo- 
derna, no s'hagin pogut desenvolupar amb nor- 
malitat i en peu d'igualtat. Al lector de la His- 
toire de la philosophie espagnole tot just li cons- 
tara (si és que s'hi fixa, perque esta dit només 
de passada) que el llibre «s'esforga per reme- 
morar tota la historia, continuada, de la íiloso- 
fia espanyola (escrita en llatí, castella, catala o 
gallec) des de la seva constitució en el segle XIII 
fins al 1 9 8 3 ~ .  Aquest oblit dóna lloc a una 
perspectiva deformada sobre la realitat cultural 
dels pobles iberics, que els francesos, als quals 
s'adreca primerament el llibre, generalment des- 
coneixen. No deixa de ser revelador que els 
noms dels filbsofs de l'area catalana h .  apareguin 
o bé a la francesa (Raymond Lulle, Arnaud de 
Villeneuve, saint Vincent Ferrier, Raymond 



de Sebonde, Vives), amb indicació, de passada, 
fora del cas de Llull, del seu cveritable nom», 
una vegada en catalh (Arnau de Vilanova) i les 
altres en castellh (Vicente Ferrer, Ramón de Si- 
biuda, Juan-Luis Vives), o bé -i és la regla ge- 
neral- únicament en castellh. Només hi hem 
sabut trobar dues excepcions (a part d'alguna 
de menor cap al final del llibre): Bernat Metge 
i Anselm Turmeda han reeixit a imposar ono- 
mhsticament la seva identitat. Val a dir, tanma- 
teix, en deschrrec de I'autor, que es pot fer el 
mateix retret a les altres «histories de la filoso- 

fia espanyola» actualment en circulació entre no- 
saltres (les de Guillermo Fraile i José Luis Abe- 
llán) i, en general, a la major part de la biblio- 
grafia existent sobre el tema. 

Amb aquesta reserva, creiem que el nou Ili- 
bre del professor Guy, culminacíó, per ara, d'u- 
na llarga i fecunda carrera d'estudiós de la filo- 
sofia als piisos iberics i iberoamericans, presta. 
rh, per la seva abundantíssima i elaborada infor- 
mació, un servei inestimable tant dellh com de- 
$ els Pirineus i a ultramar. 

Pere Lluís Font 


