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HISTORIA. — Significa origináriament recerca, pero una re
cerca d'aital índole que s'oposa a la teoría i al sistema ; la historia 
és própiament narració, descrípció deis moments o carácters d'una 
cosa en contraposició a la seva def in ido essencíal, a la visió del 
quo és aqjesta cosa d'una manera permanent i definitiva. Aquest 
sentit, procedent deis grecs, és el que té encara parcialment la 
historia en Bacon, on, com a coneixement d ' « aixó » individual, 
s'aplica ais objectes determináis peí temps i per l'espai ; la his
toria és per a Bacon un saber de fefs ¡ no un saber d'esséncíes, 
¡ per aixó hi pot haver una historia de la natura, una historia de 
l'home ¡ una historia sagrada. La progressiva restricció de la his
toria ais fets humans ha donat posteriorment al seu concepte una 
significado distinta, cada vegada mes oposada a la de naturalesa. 
La causa d'aquesta distinció radica, sens dubte, en l'oposició es-
tablerta entre el procés historie i el procés evolutiu, entre alió 
que té una f inal i tat ¡ alió que és una pura ¡ simple successió 
d'estats. Solament dins un sistema metafísíc teleológic, i encara 
dintre una classe especial de teleología, pot aplicar-se el qualíf ica-
t iu d'histórícs ais processos naturals. Sense negar el que pugui 
teñir de justificada aital posició, convé, nogensmenys, per tal d'es-
tablir una rigorosa distinció entre les ciéncies, de reservar sola
ment el nom d'história a alió que ha estat considerat, justament, 
com susceptible de progrés i, per tant, de convertir la historia en 
historia deis fets de la cultura subjectiva i objectiva, els únics ais 
quals pertany la referencia a la valor. 

El problema de la historia i de la seva interpretado adquireix 
axí el seu sentit dins el marc de la filosofía de la historia, disci
plina el nom de la qual devem a Voltaire i el desenvolupament 
máxim de la qual escau a l'Edat Moderna, pero de qué es traben 
profunds indicis en el passat. Adhuc en qui, com Plato, semblava 
quedar situat a l'extrem oposat de tota concepció histórica, hi ha, 
en efecte, una reflexió sobre ella. El Ti i reu és, en certa manera, 
una filosofía de la historia. El propisit del diáleg — o millor dít, 
de la trilogia que havien de constituir, amb el Timeu, l'inacabat 
Cntias i el Termocrates — era de reconstruir la historia de la 
humanitat tal com hauria hagut de descabdellar-se i tal com 
l'exemplifíquen els antics atenenes idealítzats, tinguts per ven-
cedors deis Atlants. Pero es tractava d'una filosofía de la historia 
embeguda, és ciar, en una cosmovisió que podría convertír-la en 
un apéndix de la teoría de la natura, si no fos que, al seu torn, 
aquesta designa aquí quelcom distint de la Natura deis moderns, 
i abraca alió de qué la mateixa physis está suspesa, el kosmós 
noetós, origen del Primer Vivent. El mateix, i amb mes motíu, 
podrió dir-se de qui, com Sant Agustí, establí formalment una 
filosofía teológica de la historia, feta possible per la substitució, 
en el sí del crístianísme, de la « repetició » i del « gran cicle » 
grecs per la concepció del procés huma com a quelcom dramátic. 
Aíxí, l'abséncia d'una disciplina anomenada « filosofía de la his
toria » no implica l'abséncia d'una determinada concepció d ' « a i 
xó » historie dins cadascuna de les cultures, les quals reben pre-
cisament per llur actitud enfront del problema de la historia una 
de llurs característiques mes precises. Aquesta concepció d ' «aixó» 
historie no equival, és ciar, a la concepció a propósit de la ciencia 
histórica. La ciencia histórica s'ocupa d ' « aixó » historie, pero 
« aixó » és quelcom mes que el simple objecte d'una ciencia. Per 
aquesta rao la visió de la historia per part deis grans cercles cu l 
turáis és, com a visió del lloc i destí de l'home, quelcom que trans-
cendeix del simple estudi deis fets humans i ádhuc de llur enllac 
i de llur pretesa lleí de successió. 

Una filosofía de la historia que pretenguí ésser quelcom mes 
que una lógica de la ciencia histórica haurá, dones, de teñir en 
compte, de moment, aquesta distinció fonamenta! entre la his
toria i « aixó » historie, o, millor dít, entre la historia com a 
ciencia i la historia com a fet. Es solament perqué la historia 
constitueix un deis carácters fonamentals de la v'da humana, que 
la ciencia histórica pot subsistir i desenvolupar-se, pera és sola
ment perqué h¡ ha, una ciencia i una filosofía de la historia que 
la vida humana pot aconseguir sobre ella mateixa la mes gran 
claretat. 

La filosofía de la historia haurá, dones, de comencar i, a I en-
sems, d'acabar, amb la dilucidado del que és la historia, no 
dins la vida de l'home, sino com a fonament i reí d'aquesta vida. 
Així la filosofía de la historia es presenta, d'una banda, com una 
disciplina filosófica independent o relativament independent que 
s'ocupa, amb paraules de Hegel, de la consideració pensant de 
la h.stória, i que compren, com a una de les seves parts, la lógica 
de la ciencia histórica ; mes, d'altra banda, apareix com el pont 
d'enilac entre ¡'antropología filosófica i la metafísica. En la pr i 
mera, la filosofía de la historia troba la resposta a la pregunta 
sobre l'ésser essencial de l'home, ésser que és inevítablement f íni t , 
temporal i historie ; en la segona, troba, nogensmenys, el que 
aquest ésser és mes enllá de la seva limitada temporalitat ¡ hístori-
citat : la continua i perpetua transcendencia cap al regne superior 
de l'esperit i de la valor. La filosofía de la historia es divideix, 
d'aquesta manera, en part formal, que tracto successivament de 
l'ontologia, morfología i metafísica de la historia, així com de 
les reiacions entre la historia i la concepció del món i entre el 
relatívísme historie ¡ la veritat absolutat, i en una part material, 
com a encarregada d'esbrinar les concepcions efectives d ' « aixó » 
historie en el curs de l'evolució humana i en el present. Aqüestes 
visions no son, d'altra banda, el resultat d'una visió arbitraria de 
l'ésser historie de l'home, sino que cadascuna d'elles ofereix una 
perspectiva essencíal sobre el gran problema d'aquest ésser. En 
aquest sentit és possible de parlar d'una concepció de la historia 
ádhuc en aquells pobles que, segons acord habitual, no teñen ulls 
per a la historia : l'home antíc no veu, en efecte, com el cristiá, 
una f inal i tat en el fet del pas de l'home sobre la térra, pero 
aquesta abséncía de f inal i tat no és mes que una idea particular 
de la historia com a mer desenvolupament natural de l'home entre 
les altres coses i dins el gran procés cósmic. El grec no veu la 
historia, perqué la fa dependre de la natura, al contrari del cristiá, 
que fa de la historia de l'home l'eíx entorn del qual gira tota la 
seva cosmovisió. Una historia de la filosofía de la historia, des 
de les prímítíves concepcions fins a Hegel i fins ais nostres dies, 
passant per Sant Agustí, Vico, el Renaixement ¡ la | l- lustrado, no 
es pot escapar d'aquesta necessitat de fundar cadascuna de les 
concepcions particulars en la mes amplia unitat formal de l'época 
en qué son formulades, car la filosofía de la historia, com a ex-
pressió racional i ordenada de la sovínt confusa visió d ' « aixó » 
historie, es troba gairebé sempre totalment embeguda en el conjunt 
d'intui'cions del món i de la vida sostingudes en cada període. 

Des d'un altre punt de vista s'ha establert una classifícacio 
de les distintes filosofies de la historia segons el factor capital que 
ha estat concebut com a motor de la historia humana. D'aquesta 
manera s'ha distingít entre les concepcions teológica, metafísica i 
naturalista de la historia. A la primera pertanyen les doctrines 
que fan de la historia humana la realítzacíó de la voluntat d'un 
Déu personal i, en últ ima instancia, l'acompliment d'una teofania. 
A la segona, les teories que conceben la causa principal de la 
historia com una entitat metafísica, des de la Voluntat fins a la 
Idea o l'lnconscient. A la darrera, finalment, les doctrines que 
erígeixen un factor real com a determinant de tots els esdeve-
níments o que converfeíxen la historia en el descabdellament ine
xorable de les etapes de la infantesa, joventut, maduresa i vellesa. 
Entre aqüestes és possible de comptar les interpretacions econó-
miques, rociáis, geográfiques, biológiques, etc., o les que, d'una 
manera general, fan d'un medi extern la lleí fonamental de la 
causado. La parcialítat de totes aqüestes concepcions queda 
demostrada, segons alguns autors, peí fet que en elles s'accentua 
d'una manera exclusiva i inadmissible un sol deis dos grans factors 
que, encara que de faisó diferent, contribueixen al desenvolupa
ment real de la historia. Aquests factors son, tal com Scheler ha 
posat de manifest, les determinacions ideáis i els impulsos naturals. 
Eliminar la ¡dea ¡ tot el que s'hi refereixi és ignorar que la his
toria de l'home no és un mer procés natural sense sentit : excloure 

(vassa a la página 6) 
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IS0STAS1A HISTÓRICA 
Fa temps, preocupant-nos per l'ésser i l'esdevenir de les col Tectivitats socials, 

Imaginárem una explicado didáctica deis grans processos histories que con-
dueixen els pobles a successives fases de prosperitat i decadencia. La idea ens 
la dona el principi d'isostásia continental, ben conegut pels geógrafs. Aqueix prin-
cipi explica l'afaiconament actual de les masses terrestres considerant-les com 
gegantins blocs de matéries lleugeres que floten sobre un oceá magmátic mes 
dens : com mes carregades es troben de substancies estranyes — geleres, per 
exemple —, mes s'enfonsen en llur Hit geológic ; en canvi, quan s'alliberen d'a-
quell pes, per circumstáncies normáis d'erosió fluvial, tornen a aixecar-se, reco-
brant aixi llur algada primitiva. Aqueix mecanisme de balanca és semblant al 
que trobem en els moviments histories de naixement, plenitud i decandiment de 
les societats. Sobre la successió deis fets geográfics i humans que constitueixen la 
Historia, floten les formacions socials — tribus, pobles, nacions —. Aqüestes 
emergeixen o s'enfonsen al ritme deis heroismes espirituals que eliminen la 
ganga bárbara que tota col Tectivitat duu en ella des deis temps prehistórics, i 
de les falles colTectives que amunteguen nous materials innobles sobre el llast 
de les velles deformacions nacionals. 

Aquesta teoria, que hem desenvolupat en el próleg d'una de les nostres obres, 
posseeix, ens sembla, grans avantatges sobre els simples esquemes d'interpreta-
ció cultural fundats en l'etern retorn o bé en el progrés ininterromput. Explica 
l'avangament en la civilltzació, conservant tanmateix l'evident carácter ciclie del 
descabdellament de moltes societats. Sobretot, permet de fer una distinció eficac 
deis dos actors principáis que juguen en el procés vital deis pobles : un d'ells, 
el corrent de base, una mena de plasma historie produ'it per fets geográfics, 
racials, económics i socials primaris ; el segon, la superestructura técnica, senti
mental, estética i ideológica, o sigui. dit amb altres paraules, la mentalitat social 
activa i operant a cada tombant deis temps histories... 

Jaume VICENS VIVES, 
(De la seva Noticia de Catalunya : Barcelona, 1955). 

{ve de la página 5) 
els factors reals, externs a interns, des deis económics i geográfics fins ais biopsíquics, és 
ignorar que la ¡dea per si sola no posseeix energía i que solament és eficac quan determina 
els impulsos, quan aquests es posen al seu servei. La historia és, dones, des d'aquest punt 
de vista, el curs deis impulsos naturals i de les influencies externes en tant que son deter-
minades per l'esperit, pero aquest esperit no s'ha d'entendre de cap manera, segons féu 
Hege l , com el factor act iu del procés historie, sino com la real i tat que, assentada sobre 
« aixó » natural i freturosa d ' « aixó » natura l , en transcendeix, nogensmenys, peí fet de 
la seva direcció. 

Aquests esquemes del procés historie aconsegueixen altres expressions, en part coinci-
dents amb les anteriors, quan s'atén, per d i -ho així , a la l inio descrita per l'esdevenir 
historie. Des d'aquest punt de vista podríem parlar de l'existéncia de diversos grups de 
filosofies de la historia. H¡ hauria, d'acord amb aixó : 1) la direcció « progressista », e labo
rada sobretot en el curs del segle X I X a base de les intuí'cions proporcionades en el X V I I I 
i segons la quol hi ha un progrés ¡ndefinit i cont inu; la historia fóra aleshores expressable en 
una línia ¡ninterrompuda que abracaría tots els pobles i que consideraría les « desviacions », 
« detencions » o « regressions parcials » com moments mín ímament histories, car hi hauria 
sempre algún poblé o conjunt de pobles que seria el veritable « portador » del contingut de 
la historia universal. La maduresa d'aquesta concepció fou assolida, com hom sap, en la 
filosofía de la historia de Hegel . 2 ) La direcció « pessimista », per a la qual la historia no 
fóra un progrés, sino una decadencia a partir de l'home pr imit íu , essencialment « bo » ¡ 
« sa » fins a la corrupció de l'home per la cultura ¡ la perversió de la seva espontaneítat 
v i ta l per I' « esperit » ;Rousseau, algunes de les t e n d e n t e s extremes del tradicionalisme i, 
en l'época actual , Ludwig Klages i Theodor Lessing, part iciparíen, malgrat llurs múltiples 
dívergéncies mútues, d'aquesta opínió, a la qual sería gairebé sempre habitual una « crítica 
de l'Occídent » i del seu racionalísme. 3) A l costat d'aixó hi ha les tesis intermedies, que, 
en rigor, son esquemes geométrics aplícats a la historia. N 'enumerarem algunes : a( la his
tor ia és representable com una línía trencada, a base d ' « avancaments » i « retrocessos » 
violents ; b) com una corba irregular que ascendeix i descendeix ; c) com una espiral en 
la qual l 'avancament i el retrocés poden coincidir en certs punts ; d) com qualsevol a l t ra 
forma; ja Lotze , en efecte, feia observar (Cf. Mikroxosmos, Lib. 1. V , cap. I I , n° 1) que a la 
seva época es parlava del procés historie, no solament en espiral, sino també en la forma d'un 
epicicloide. 4 ) Totes aqüestes concepcions suposen, evidentment , que la historia és un procés 
únic. S'oposarien o elles les filosofies en qué es trenca la uni ta t , ádhuc relativa, de la concep
ció histórica, i es suposa que l'expressió « historia universal » monea de sentít. Aix í s'esdevé 
a m b díverses de les teories basades en la constancia d'un factor real a qué hem a l l u d i t 
a t a n s (Gobineau, M a r x , Freud, etc . ) , si bé quasi totes elles retornen a una concepció univer
sal de la historia de seguida que poden mostrar que el factor real es desenvolupa no solament 
com una constant, sino com un procés dialéctíc. La rup tura - fa l l ida -de la uni tat de la con
cepció histórica mena, natura lment , a una imatge de la historia pelvar i tzada en diverses 
cultures Spengler dugué aquesta doctrina a les seves darreres conseqüéncies. Ta l lada la 
transcendencia de l'acte historie, les cultures resulten llavors realitats biológiques o, en tot 
cas, orgániques, a m b llur naixement , desenvolupament i mort . N o havent -h i una veritat 
intemporal i e terna, no pot parlar-se amb sentit de progrés o de decadencia, sínó de descab
del lament o destrucció de cercles culturáis (continua) 

Josep FERRATER M O R A . 
(Del séu Diccionaíi de Filosofía; quarta edició en premsa : Buenos Aires). 
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EL MON LLATI I CATALUNYA 
PROPOSIT I INTRODUCCIO 

A m b el pit pie del sentiment d'aquesta riostra angoixosa existencia actual com a c a t a -
lans, ens l lancem aci a la recerca deis elements i valors que constitueixen el nestre ésser 
nacional , a la recerca de tot allá que el fa i el significa. 

Recercant a través d'una experiencia personal per una banda, recercant a través d'una 
analisi científ ica per una a l t ra , ens sembla de trobar la nostra nació en un man que toquem 
amb les mans i veiem amb els uils i sentim amb les orelles, anant d'aquí cap allá de 
la Medi te r rán ia ; ens semblo de trobar la nostra nació en un món que deáuim de l 'explora-
ció i de l'estudi crític de les societats humanes escampades per la térra i de l l j rs concepcions 
de lo vida ; ens sembla de t robar - la en un món d'una morfología i d'un estil vital propis. 
Aqueix món és el món llatí , la l la t in i tat . 

A lgú potser dirá : a Qué diu ara aquest ! Ja ho sap tothom aixó de Catalunya i del 
món l loti » . A qui digués aixó li voldríem demanor que ens definís qué és Cata lunya, qué 
és el món l lat í . A lgú altre potser exclamara : « Qué diu ara aquest ! Aixó de Catalunya 
i del món llatí ja ha passat a la historia » . A aquest altre ii voldríem dir que s'equivcca. 

Entre aqüestes dues posicions, lleugera Tuna i «egatíva i 'al tra, voldríem aixecar-nos 
omb una constatado clora i precisa d'un món, amb la constatació neta i terminant d'una 
personalítat nacional ; voldríem aixecar-nos amb la constatació d'un ésser amb tot el voler 
de ser, a m b la sang i el eos i l'esperit d 'un ésser, i aixó en un món d'unes esséncies própies, 
en estat potencial i actual o l'ensems. 

Una recerca mi t jancant una experiencia personal. Bé. 
Pero així mateix una recerca científica. ¿ Quin criteri i quin métode serán els mes 

adients per a copsar la modal i tat existencial d'un viure i d'un esperit en alio mes ínt im i 
profund, com ens interessa aci ? 

Es tracto d'un viure i d'un esperit : així dones és amb un criteri estético-biológic que 
col emprendre oq'jeixa analisi ; és mit jancant '.¡n métode genétieo-históric que podrem 
abasta* la complexitat d'aquest ésser, que, com tot ésser, és un esdevenir. 

Perqué, per a nosaltres, l'ort és la creació o construcció de formes estétiques simbo-
litzadores de la vida sensit ivo-sentimental , emotiva i ideativa de l 'home, en una seva versíó 
vir tual d'estructura i r i tme ideáis. Aquesta definició, ultra explicar-nos qué és l'art i com es 
descabdella la sevo historia, fa de l'estética un métode de recerca de l 'home i de la seva 
historia i un criteri dialéctíc ¿ ' interpretado de les valors humanes, individuáis i nacionals ; 
(endemés, en constitueíx una concepció ben aclaridora de les seves existéncies, l'estudi crític 
de les quals és tema de llibres del gruix de Peinture et Société i A r t et technique de Fran-
castel, per exemple) . D'al tra banda, una biología tipológica humana amb un caire genera
cional ens dona una ciencia natural de l'ésser huma omb les seves reís endinsades prego-
nament en el cosmos i amb les reaiitzacions socials en qué es succeeixen els seus moments 
histories. 

Perqué, per o nosaltres, les formes artistiques contenen els signes essencials i caracte-
rístics de la fisionomia del complex emoció-sensibilitat i de l 'estructura mental de la persona 
de qué procedeixen, i la biotipologia ens l'explica, aqueixa persona, i un métode historie 
generacional ens en descriu la dinámica social i cul tural . I no res menys un criteri estétic 
i biotipológic ens n'esbossa les virtual i tots. 

A ix í , dones, és l'analisi de l'obra d'ort en relació amb l 'home que l'ha fe ta , dins aquest 
desenvolupar-se de la seva vida sensitivo-sentimental, emotiva i ideativa, i a través del des
cabdel lament deis moments-formes politico-s ciáis real i tzats pels seus grups de generacions, 
el que ens procurara la visió específica d'aquest ésser en el seu doble aspecte d'ent i tat bio
lógica i psicológica, així com de la seva existencia potencial . . . 

Aix í , dones, al mateix temps que cerquem les esséncies del nostre viure, voldríem explo-
rar -ne totes les manifestacions, per ta l de significar-ne i interpretar-ne les modolitats par t i -
culars. Voldr íem resseguir-ne els perfils polítics. econimics. jurídics, socials, técnics, religiosos; 
voldríem palpar les formes de la seva expressió l ingüística. 

i T indrem prou de forces per a fe r -ho , tot aixó ? 

Caldria que les tinguéssim, aqüestes forces. 
Perqué cal que t inguem una noció essencial i crítica del nostre existir. Perqué cal 

arr ibar-nos a definir de debo com a nació. Cal que arribem a determinar una política c a 
ta lana d'acord amb la nostra vera personalítat nacional, una política resultant de les 
veritables virtual i tats nacionals catalanes, en la qual i amb la qual pugyem reconsti t i i r -nos 
nacionalment . Diguem-nos la veri tat : a hores d'ara no hem arribat encara ni a l'una ni 
a I 'a l tra d'aquestes dues coses, i la conseqüéncia trágica és que, polít icament, sí mes no, 
diem i f em ximpleries. 

( I entre paréntesis encara, heus aci que l'óptica amb qué examinem la fenomenologia 
del nostre ésser, ens lo descriu, interpretat ivament, amb una esquematitxació bastant diferent 
de fa configurada per la histórica tradicional) . 

Humber t PARDELLANS. 
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INTRODUCCIO A UNA ELABORACIO CATEGORIAL 
A PROPOSIT DEL CANVI HISTORIC 

1. ACCES A LA VIVENCIA I A L'EXPERIENCIA DEL PROCÉS HISTORIC. 
— Des de la disposició deis arbres en un pare, l'ordenació de les cases en un 
carrer, reina convenient d'un artesa fins a la pena que imposa un tribunal  
diu Delthey —, tot és quelcom que entorn de nosaltres s'ha fet historie minut 
per minut « Certament tot home civilitzat. almenys, té un tráete « existencial » 
a77ib « aixó » historie, paró ¿ com es pot passar d'aital tráete « existencial » a 
l'assoliment d'una vivencia d' « aixó » historie, i, d'aquesta, a l'experiéncia his
tórica ulterior ? El tráete « existencial » amb « aixó » historie representa només 
evidentment el paper de condició sine qua non per a aital cosa ; a aquesta 
condició cal afegir una reflexió com a rao ¿uficient per a assolir la vivencia 
d' « aixó » historie, i, a ambdues, una recerca empírica com a rao suficient de 
l'experiéncia histórica. 

La vivencia d' « aixó » historie ix de la distinció entre dues possibilitats de 
tráete « existencial » amb la realitat ; aital distinció introdueix l'element re-
flexiu postulat abans. En virtut de la seva estructura óntica, l'home consuma, 
almenys de fet, el seu descabdellament « existencial » utilitzant coses i convivint 
amb els altres. Així dones, cada home concret tracta « existencialment » amb 
dues classes de realitats, que, simbólicament, poden designar-se dient que les 
unes les té « a má », mentre que té les altres senzillament « davant els ulls ». 
Té « a má » aquelles coses que mediatament o immediatament utilitza i aquells 
homes amb els quals, en circumstáncies semblants, conviu. Entre aqüestes reali
tats, se'n troben, nogensmenys, unes altres que no representen cap paper en el 
descabdellament « existencial » de ningú, o, en cas afirmatiu, no representen 
el seu paper estríete o primari ; son les realitats que qualsevol té solament « da
vant els ulls ». Hom assoleix la vivencia d' « aixó » historie, en arribar a la pun
tua l i zado que entre les realitats que hom té « davant els ulls ». algunes han 
estat « a má » i ara ja no s'hi troben o bé s'hi troben d'una altra manera, i 
també a la puntualització que alió que ara és « a má » arribará un dia a trobar -
se en les mateixes condicions. 

Tot alió amb qué els homes concrets teñen un tráete « existencial » consti-
tueix llur « món ». Ara bé, des que en el si del « món » hom distingeix entre el 
que és « a má » i el que es troba « davant els ulls » de la manera descrita, « el 
món circumdant » deixa d'ésser així per a ser « món » historie ; aqüestes 
son les conseqüéncies de la reflexió üTumlnadora de la vivencia d' « aixó » 
historie. 

Assolida aital vivencia, l'home és capac de considerar el seu « món » com 
a manifestado fenoménica immediata de la realitat histórica i de distingir, en
demés, i de seriar els distints estrats d'acumulació del seu « món » historie. Sobre 
aquesta base es constitueix Vexperiencia histórica, i aconsegueix la seva posta 
en marxa quan el que era « davant els ulls » deixa d'ésser simplement aixó per a 
ésser el que es troba « a má » precisament com a historie. La seva interpretado 
i comprensió constitueixen la serie de recerques empíriques que menen l'expe
riéncia a reconstruir la serie successiva deis « mons » histories. 

2. LA PROBLEMATICITAT D' « AIXO » HISTORIC. — La serie successiva 
de « mons » histories constitueix la forma en qué la realitat histórica s'ofereix 
a l'home del nostre temps, peculiarment configurat per l'experiéncia histórica. 
Pero, endemés, l'apreciable riquesa amb qué aital experiencia ha arribat a des-
criure els « mons » histories proporciona una intensa vivencia de llur hetero-
geneitat, que dona lloc al sentiment d'estranyesa capac de convertir « aixó » 
historie en realitat problemática. 

Cal plantejar-se. dones, en primer lloc, la qüestió de quines actituds intel-
lectuals son possibles enfront de l'estranyesa d' « aixó » historie, és a dir, quins 
tlpus de saber poden resoldre la seva problematicitat, i, en segon lloc, amb quin 
grau d'eficácia poden fer-ho. 

Una vegada adquirida la vivencia d' « aixó » historie i una vegada assumits 
els resultats de l'experiéncia histórica segons el procés descrit en el parágraf 
anterior, és possible una primera actitud que no implica un enriquiment reflexiu 
ulterior al possibilitant de la vivencia d' « aixó » historie, sino que consisteix 
simplement en l'adquisició de l'experiéncia histórica com a hábit intellectual. 
Aquesta actitud intenta de resoldre la problemática d' « aixó » historie a través 
de la recerca minuciosa deis « mons » histories. Tanmateix, la recerca historio-
gráfica és incapac d'una eficacia concloent. En efecte. pot proporcionar aclari-
ments i enriquiments en el saber a propósit deis « mons » histories, de la qual 
cosa resulta una millor caracterització llur. Pero, essent precisament llur hete-
rogénia caracterització el fonament de la problematicitat d' « aixó » historie, 
aquesta, en lloc de quedar resolta, arriba a ésser intensificada per la recerca 
historiográfica. Desglossant l'abstracció implicada peí present concepte de 
« món » historie, aparentment afectat de compartimentació i estaticitat, 
podria, malgrat tot, dir-se que le historiografía proporciona no solament 
experiencia a propósit deis « mons » historie". sir>ó també a propósit de llur 
transido, amb la qual cosa llur heterogene'itat deixaria de teñir un carácter 

(passa a la página 8) 
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aporétic. Ara be, la possessió d'experiéncia histórica no 
brinda cap explicado sobre la seva heterogene'itat, sino 
la vivencia d' « aixó » fáctic d'ella mateixa ; el coneixa-
ment de la t ransido entre «mons» histories té, en una pa-
raula, eficacia descriptiva, pero no fonamentadora. 

L'experiéncia histórica deixa, dones, intacta, si no ar
riba a agreujar-la encara, la problematicitat d' « aixó » 
historie, peí simple fet que no transcendeix la mateixa 
faceta que el mostra com a aporétic. L'explicació de l'he-
terogeneítat deis « mons » histories solament pot assolir-
se posant-los en relació amb una altra cosa o bé amb 
ells mateixos, pero com a altres ; aixó exigeix noves pre-
cisions. 

3. VESSANTS D' « AIXO » HISTORIO I PUNTS DE 
VISTA SOBRE AQÜEIXOS. — Aquesta darrera puntua-
lització significa, d'una banda, que la fonamentació de 
l'heterogene'itat deis « mons » histories no és viable a 
través de la simple experiencia histórica a causa de la 
ingenuitat d'aquesta com a actitud intellectual, i d'altra 
banda, que ha d'existir una possibilitat de recerca d' « ai
xó » historie com a historie, fonamentada, precisament, 
en un progrés dins la línia de la reflexió. Potser aqueixa 
possibilitat constitueixi una actitud intel lectual eficag 
enfront de la problematicitat d' « aixó » historie. 

La vivencia d' « aixó » historie apareixia des que, dins 
la realitat deis components del « món circumdant », venia 
a establir-se una distinció reflexiva. Aquesta primera re
flexió prescindía, primerament, de l'aspecte simplement 
fisic d' « aixó » real per a atendré solament al seu « mo
ment » significatiu, « existencial » o espiritual, i, després, 
distingia en ell una modalitat vigent i una altra no ori-

•ginalment vigent o histórica, com s'ha vist al n" 1 ; en 
aixó es fonamentava la possibilitat d'estudiar « aixó » 
historie. Nogensmenys, aquesta reflexió s'ha demostrat in-
suficient per tal com mena preponderantment cap a la 
simple experiencia histórica, incapa? de resoldre la pro
blemática de l'heterogeneitat deis « mons » histories. La 
solució d'aital problemática ha de fonamentar-se en una 
nova reflexió que estableixi distincions en el si de la mo
dalitat histórica de l'esmentat « moment » significatiu, 
« existencial » o espiritual de la realitat, és a dir, en el 
si de la mateixa historicitat. 

La historicitat d' « aixó » real té dos vessants. D'una 
banda, cada realitat histórica está dotada d'identitat, es 
troba « idiotitzada » dins la seva intransferible indivi-
dualitat respecte a qualsevol altra. D'una altra banda, 
cada realitat histórica té de comú amb les altres el ca
rácter de la historicitat, está formalitzada amb les altres. 
El primer « moment » pot ésser denominat historicitat 
individual, i el segon, historicitat transcendental, en el 
sentit escolástic del terme. La individual establelx la com-
plexitat histórica en el si de cada « món » historie i l 'he
terogeneitat d'aquest respecte ais altres. La transcenden
tal, en canvi. constitueix l'esséncia de tots ells com a his
tories. La historicitat individual radica i es manifesta en 
el peculiar sentit expressat en el « moment » significatiu, 
« existencial » o espiritual d' « aixó » historie. La com-
prensió i interpretado d'aital sentit dona lloc a l'expe
riéncia histórica ; en virtut d'aixó, és a dir, de la font i 
el métode de coneixement de la historicitat individual, es 
pot emprar per a aquesta la denominado d'historicitat 
empírica. Ara bé, el fet que « aixó » historie sigui historie, 
de la modalitat histórica del seu « moment » significatiu, 
« existencial » o espiritual, és quelcom que no es fa em-
píricament accessible al coneixement ; per aquesta rao 
la denominado d'historicitat transcendental que li cor-
respon pot ésser substituida per la d'historicitat transem-
pirica. 

Així dones, el « moment » empíric de la historicitat o 
serie de carácters concrets de la identitat de cada histó
rica és objecte formal de la recerca histórica en sentit 
estricte o historiografía, mentre que el « moment » 
transempiric de la historicitat ha de correspondre a una 
ciencia distinta Donat el carácter transempiric del seu 
objecte, la ciencia postulada no pot ésser altra que la 
metafísica, le definido de la qual concorda amb el carác
ter de l'objecte a investigar. 

Imprimerie í"iALE 

4. LA INCONNEXIO ENTRE LA HISTORIOGRAFÍA I 
L'ONTOLOGIA D' « AIXO » HISTORIO. — « Aixó » his
torie és objecte formal adequat de recerca metafísica, no 
com a serie de realitats individualment i equívocament 
caracteritzades, sino com a base de la recerca de la super
estructura essencial i análogament caracterizable que fo-
namenta la seva historicitat. Hom constitueix així una 
ontologia de l'ésser historie o de la historicitat de l'ens, 
la problemática propia del qual consistiría primordial-
ment en : a) esbrinar si l'estructura de la realitat possi-
bilita en el seu si l'existéncia d'ens histories ; b) la regió 
o « moment » de la realitat en qué estiguin situats ; c) 
determinar com es f a possible llur historicitat ; d) establir 
els carácters de llur ésser historie, i e) descriure les re-
lacions d'analogia existents entre els distints ens histories. 
Aquesta ontologia d' « aixó » historie sembla ja reunir 
garanties d'eficácia respecte a la problematicitat de la 
realitat histórica, puix que s'assenta en una reflexió que, 
en distingir entre la historicitat empírica i la transem-
pirica, té la possibilitat abans postulada de descobrir 
relacions explicatives d' « aixó » historie com a « altre », 
és a dir, entre distints vessants de la historicitat o bé 
entre diverses realitats históriques. 

Tanmateix, aqüestes recerques estrictament ontológi-
ques no poden, en absolut, montar-se sobre el buit, sino 
sobre el material proporcionat per recerques prévies i, 
endemés, potser mancarien de sentit en relació amb 
l'únic que els en pot donar, és a dir, davant l'estranyesa 
sentida enfront d' « aixó » historie tal com és ofert per 
l'experiéncia histórica, eixida de l'estudi del « moment » 
empíric de la historicitat, mentre que l'ontologia esbossa-
dá atendria exclusivament a l'aspecte transempiric d'a-
quella ; entre ambdós com a objectes de recerca regnaria 
una completa ínconnexió. 

Es planteja, dones, la qüestló de la font de procedencia 
del material en qué l'ontologia d' « aixó » historie t ro-
baria accés cap a la historicitat transempírica, d'una 
banda, i, de l'altra, la qüestió a propósit de Yenllac entre 
la historicitat empírica, atesa per la historiografía, on 
apareix la problematicitat d' « aixó » historie. En realitat 
es tracta d'una qüestió única. En efecte, les recerques 
prévies que proporcionen materials a l'ontologia d' «aixó» 
historie han d'ésser precisament les que estudiin el pía 
d' « aixó » historie en qué tingui lloc l'enllac entre la seva 
historicitat empírica i la transempírica. Les recerques de 
referencia respondran a una actitud intellectual inter
media entre les que serveixen de base a l'experiéncia his-
toriográfica i a la metafísica d' « aixó » historie respecti-
vament, a les quals aportaran abundoses orientaclons. 
Nogensmenys, abans de caracteritzar aital actitud, és ne-
cessari d'establlr, mitjangant un nou esforc. reflexiu, el 
pía en qué ha de situar-se ; cal dilucidar si en « aixó » 
historie existeix efectivament el « moment » postulat 
d'enllac. entre la historicitat empírica i la transempírica. 

(Continua). 
Jordi PÉREZ BALLESTAR. 

(De la seva tesi doctoral sobre la Fenomenología de 
lo histórico : Barcelona, 1955). 

S A N T J O R D I 
Sant Jordi de cavall blanc : 
la ciutat t'obre les portes 
perqué al cim de cada branc 
floreixin les roses mortes. 

Sant Jardi de cavall blanc : 
ni picarols ni banderes 
onegin en el teu flanc 
sino el vermell de la sang 
i el groe de les ginesteres. 

Sant Jordi de cavall blanc : 
si et planys del nostre conviure, 
que esclati l'urc del teu rang 
i amb ell ens torni el somriure ! 

Unís GASSO. 

- AVIGNON 
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