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5. LA HISTORICITAT CATEGORIAL I LA FENOMENO
LOGÍA D' AIXO » HISTORIO. — Cada realitat histórica 
considerada com a histórica es revelava, fins ara, com 
constituida, en primer Uoc, per Vexpressió concreta d'un 
sentit en el pía de la seva significació, « existencialitat » 
o espiritualitat, i, en segon lloc, per una esséncia formal, 
denominada historieitat en sentit estricte. Dones bé, dins 
el primer component, la reflexió pot distingir entre el 
contingut peculiar expressat i l'estructura de l'expressió, 
en la qual encaixen les possibilitats materials de la cosa 
expressada. Dintre el segon component es pot diferenciar 
la formalitat pura de la historieitat enfront de la fun-
cionalitat en qué l'esséncia d' « aixó » historie es ma
nir esta com a « naturalesa », en el sentit estricte de l'on-
tologia tradicional. La capa constituida per l'estructura 
de l'expressió, destacada del primer component d' « aixó » 
historie, i per la funcionalitat de la historieitat, destaca
da del segon, estableix l'enllac entre el « moment » indi
vidual (empíric) i el « moment » transcendental (trans-
empíric) d' « aixó » historie. Falta saber, nogensmenys, 
si es tracta d'un enllac en mera contigüitat o en conti-
nultat, és a dir, d'un enllac aparent o bé auténtic. Es 
donará el primer cas si la reflexió s'ha limltat a desdoblar 
els dos « moments » components d' « aixó » historie, 
destriant-ne ara quatre, a propósit deis dos moments 
intermedis deis quals continua en peu el problema de 
l'enllag. En el segon cas, aqueixos dos moments interme
dis no son, al contrari, sino aspectes diversos d'un tercer 
« moment », Imbricat en els dos distingits inlcialment. 

Dones bé, el que té d'estructural l'expressió i el que té 
de funcional la historieitat no constitueixen vertadera-
ment sino els aspectes estátic i dinámic, respectivament, 
á'un « moment » únic comú d' « aixó » historie, definible 
com a receptacle de les seves « propietats » en contra-
posició al de la nua materialitat empírica, que fóra el deis 
seus « accidents », i al de la historieitat merament formal, 
que seria el de la seva « esséncia real » estricta. Després 
d'aqusstes precisions reflexives, es poden enumerar en 
« aixó » historie com a historie tres estrats : el de la 
historieitat material, el de la historieitat eategorial 1 el 
de la historieitat pura. El de la historieitat eategorial 
está constitu'ít pels esquemes, estructuráis i funcionáis, 
que enllacen la cosa simplement individual o material 
amb la cosa simplement transcendental o pura. El « mo
ment » de la historieitat material és l'objecte formal es
tríete de la ciencia hlstoriográflca, i el de la historieitat 
pura, objecte formal adequat de la metafísica d' « aixó » 
historie ; mentre que el de la historieitat eategorial cor-
respon a una disciplina, d'una banda, propedéutica de 
l'ontologia d' « aixó » historie, i, d'altra banda, no sola-
ment independent de l'experléncia histórica, slnó endemés 
orientadora per ,al seu estudi, puix que proporciona els 
esquemes categorials de la seva articulado. 

En virtut de la seva missió, la postulada disciplina 
intermedia ha d'ésser d'índole filosófica i ha d'ésser con -
cretament la fenomenología, pom a conseqüéncla deis 
carácters precisos d'aital missió. L'estrat eategorial 
d' « aixó » historie constitueix per a la fenomenología un 
camp de qüestions immediatament accessibles i aillada-
ment resolubles Precisament dlns aquest tipus de recerca 
encaixa la dissertació a la qual fan d'introducció aqüestes 
línies. La fenomenología &'. « aixó » historie representa 
Tactitud intellectual adequada per a resoldre el problema 
de l'hetero?enei'tat deis «mons » histories, a propósit del 
qual es planteja origináriament l'aporética d' « aixó » 
historie, segons els n"" 1 i 2. 

6. CARÁCTER PRIMORDIAL DEL PROBLEMA DEL 
CANVI HISTORIC ; LA SEVA APORÉTICA. — Pot dir-se 
que l'estranyesa enfront de l'heterogeneítat deis « mons » 

histories es formula i concreta d'una manera precisa en 
el planteig del problema del canvi historie. Aquesta és 
una de les qüestions própies de la fenomenología d' a ai
xó » historie, i, endemés está dotada de carácters privi-
legiats, no solament perqué son el fil conductor cap a 
l'absoluta problematicitat d' « aixó » historie, sino també 
perqué l'experiéncia' histórica presenta els distlnts 
« mons » histories amb una fenomenalitat quasi imme
diata. El fet que aital primacia no hagi estat reconeguda 
ni atesa fins ara en les recerques fenomenológiques 
d' « aixó » historie, justifica que en la nostra dissertació 
s'intenti de recercar fenomenológicament els esquemes 
categorials d' « aixó » historie precisament a propósit de 
la qüestió del canvi historie. 

La forma en qué intentarem aqueix estudi requerelx, 
a part del que ha estat dit, aclariments concrets sobre la 
problemática, el métode i els resultats possibles. 

El problema del canvi historie es desglossa clarament 
en tres subproblemes que, d'una manera concisa, poden 
formular-se preguntant : ¿ qué és el que canvia en el 
canvi historie ?, ¿ per qué canvia ? 1 ¿ com canvia ? 
Aqüestes tres facetes del problema corresponen a la dis-
tinció clássica entre l'aspecte quod, l'aspecte quia i r a s 
péete quo, que configuraran l'arquitectura d'aqueixa re
cerca. 

La qüestió quod representa un paper de planteig del 
problema del canvi historie i constituirá el tema de la 
primera part del treball. El procés fenomenológic del n° 1, 
a través del qual s'ha mostrat alió aporétic del canvi 
historie, culminava en l'estranyesa enfront de l'hetero-
geneitat deis « mons » histories. La qüestó quod es plan-
tejará, dones, entorn del que calgui entendre's per «món» 
historie. Caldrá superar la ingenuitat amb qué fins ara 
ha estat acceptada i emprada ací aital noció. Per a aixó, 
i puix que els « mons » histories son configurats per l'ex
periéncia histórica, el procediment oportú consistirá a 
partir del que resulti mes indubtable i immediatament 
aprehensible a aquesta, i seguir el fll conductor de la 
intencionalitat d'aquesta primera dada fins a assolir un 
ámbit dotat d'autonomia. Aixl podrá verificar-se una ri
gorosa dedúcelo constructiva del « món » historie i, a 
l'ensems, seguir l 'entramat de la seva estructura com a 
realitat en primera aproximació. Aital recerca proporcio
nará la troballa deis primers esquemes estructuráis de la 
historieitat eategorial, en qué s'artieula com en el seu 
esquelet la historieitat material, aprehesa per l'experién
cia histórica i suscitadora de la pregunta a propósit del 
canvi historie. 

La qüestió quia correspon a l'estudi á'elaboració d 'a
queixa pregunta, i ocupará la segona part d'aqueix treball. 
Una vegada trobats els primers esquemes estructuráis 
d' « aixó » historie, será ja possible centrar en llur funció 
el problema del canvi historie. L'elaboració eficac d'aquest 
consistirá en una recerca de la intencionalitat deis esque
mes trobats en la primera part fins a assolir el seu darrer 
nucli estructural. Aquest representa el paper de pía es
tructural mes pregón, on s'enflla la historieitat pura, 
objecte de l'ontologia d' « aixó » historie, i amb la seva 
troballa es tancará la primera secció de la segona part. 
La seva segona secció es consagrará a estudiar els elements 
i esséncia d'aquest pía estructural profund de la histori
eitat eategorial, fins a apuntar cap ais esquemes funcio
náis d'aquesta. 

A la tercera part s'abordará la qüestió quo, que equival 
a la solució del problema del canvi historie, com a recerca 
de la dinamicitat deis esquemes estructuráis anteriorment 
descoberts. Els esquemes i nuclis funcionáis d'aital dina
micitat completaran el quadro de categories, meta d'a
questa recerca fenomenológica de la realitat histórica, 
aclarint l'esséncia i les modalitats del canvi historie. 

(passa a la página i-) 
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L'ESPERIT D'UN SEGLE DIFÍCIL VISIONS EGIPCIES EL MON LLATI I CATALUNYA 
El recolliment i l'audácia s'alíen l'un amb l 'al-

tra en el nostre temps, ¡ al nostre mateix país, 
amb una precisió molt esperancadora. Provenen 
de la necessitat que tenim, que té la nostra gent, 
d'ésser esclaus de nosaltres mateixos i de mante-
nir-nos-h¡. Es vana, tant com absurda, tota temp-
tativa de sortir d'aquesta situació, que d'altra 
banda correspon plenament a la necessitat de 
sobreviure. Per aixó he dit que aquella alíanca 
era esperancadora. Pero ¿ quan, on i com es pro-
dueix ? ¿ Qu¡ en dona fe ? 

La resposta no és simple, perqué no parlo de 
fets externs, de domini corrent, sino d'alguna 
cosa d'impalpable que h¡ ha en certs racons de 
certes, rares, individualitats. Llur recolliment, el 
que ¡o hi veig, o alió que vull donar amb aquest 
mot, no consisteix — és precís aclarír-ho per a 
evitar una interpretado gairebé banal de tan 
plana — a tancar-se en un convent, per exemple, 
¡ posant el mes esperat deis exemples. Consisteix, 
aixó sí, en un tancar-se o altre, en un fer-se seu 
a ells mateixos, inclinats cap a una zona interior 
del carácter, de les aptituds — de la personal i tat, 
per a resumir — , la zona en la qual caben ells 
encara del tot (vull dir amb virtuts i defectes, 
cosa que no passa si es tr ia estat, sigui de sa-
cerdoci, de milicia o d'exíli), pero hi caben 
nemes ells. 

L'home recollit del nostre temps fa, posat al 
seu punt, una labor práctica i, en el sentit mes 
elevat, út i l . Es a dir, trenca els lligams que 
l'uneixen a la confusió — i potser a un martiri 
moral, a una tortura — i s'ailla, es defensa. Per 
tant ja serveix d'alguna cosa. Aquest, diguem-ne 
primer pas, pero, no fóra prou, i aleshores s'inícia 
el gest veritable : comenga una penetració pro
funda en la propia vida o en alió que ha estat 
escollit com a tal vida, i s'adquireix una cons-
ciéncia de plenitud, que porta al secret de la 
térra, a l 'aptitud per a l'abstracció, a l'encontre 
amb la bellesa de la forma út i l , a la puresa del 
sentit de supervivencia. 

Aixó no s'aconsegueix sense l'audócia, perqué 
la jugada és forta, encara que la partida s'ho 
valgui. L'home que es retira, és fácil que sigui 
injust, fins i tot , i potser en primer lloc, amb ell 
mateix. L'obsessió o bé la déria, ádhuc la simple 
rutina, que s'apodera d'ell en comencar a a l i -
mentar-se sol, poden enganyar-lo o fer- l i menys-

{ve de la página 9) 

Així dones, l'aporéiica i I'heurística del canvi his
torie serán abordades concretament segons el pía 
següent: 

1. Qüestió quod. — De 1' o esdeveniment » a l'ob-
jectivitat espiritual, a través del corrent intencional 
del primer; accés fenomenológic des de la historicitat 
empírica en un primer pía estructural d' « aixó » 
historie. 

2. Qüestió quia. — a) De l'esperit objectiu al saber 
operatiu, per mitjá de la intencionalitat d'aquell: tro-
baila fenomenológica del segon pía estructural de la 
historicitat categorial partint del primer, b) Análisi i 
síntesi intencional del saber operatiu: descripció feno
menológica de l'enllac entre el darrer pía estructural 
d '« aixó » historie i la historicitat pura. 

3. Qüestió quo. — De l'essencia i els elements del 
saber operatiu a la seva dialéctica i a les seves formes 
de mutabilitat a través del dinamisme de la seva 
estructura; establiment fenomenológic deis esquemes 
i nuclis funcionáis de la historicitat categorial. 

(continua) 
Jordi PÉREZ BALLESTAR. 

prear les própies possibilitats i encara mes les 
deis altres. El preu d'aquest engany, o mirant-ho 
de dalt a baix, de la injusticia, és pero l'obra 
acabada, la qual és sempre sacricifi, o bé, en 
altres termes, la contribució a un mite a partir 
d'una renuncia. 

Audacment l'home renuncia, i amb la mateixa 
forca es refá. Aixó passa al nostre país, per suc-
cessives onades, des de fa dos-cents cinquanta 
anys. Cada vegada que la cosa pública el rebutja, 
l'individu es recull. Es tracto d'una minoría, i 
entre els dirigents o aquells ais quals l'audiéncia 
els és deguda, no passa d'una petita minoría. La 
diversitat — l'inventor, l'home d'ofici, el polítíc, 
l'escriptor — ¡ la qualitat d'aquest petit nucli li 
donen una forca que ningú no esperaría d'el l . 
Pero és sígnif^catíu, i cal fer-ho constar, que en 
totes les etapes de recolliment l'ésser co l lec t 'u 
ha reeixit ; i en les altres, fíns ara, no ha estat 
capac d'obrir-se, sense minva, en descoberta. 

Jo voldria contribuir tant com pogués a esti
mular aquests valors que ens son tan útils, contra 
els quals no té poder el desempar perqué es 
basen en la insignificancia, ni el sofríment per
qué ells s'originen en un dolor. El conflicte entre 
la dignitat deguda ¡ l'abandó mes servil, que 
hem sentit tots com a coHectívitat algún día, 
es resol amb innocencia, amb ironía i amb geni, 
¡ fíns s'arriba a parlar després de miracle. I díc 
que es resol perqué no se sap, ni s'ha de saber, 
q j i ho resol. L'amargor que prové de tots els 
coneixements en quantítat, l'esceptícisme de la 
técnica del benestar mínim, la vaha inquietud, que 
no mereix l'alt nom d'angoixa, es combaten in -
dívidualment peí mit já mes simple : teñir un 
objectiu que no sigui ni ¡mmedíat ni patent, ni 
sensible : que valgui per ais altres, pero no per 
al qui, com nosaltres, viu o ha viscut de l'espe-
ranca ¡mmediata : que valgui, que sigui ja, per 
ais que potser no sabrán mai que ara nosaltres els 
preparávem el comí. 

La fe, dones, de les preguntes que jo mateix • 
em feia al principi, la dona la tranquil la super
vivencia — desesperant per ais impacients — 
de tot alió que hom sap mortal. 1 es produeíx ara, 
per tot arreu i de la manera mes senzilla i en 
infinites formes. Adonar-se'n plenament és mes 
avíat rar, perqué el fet és humil, tant com fort, 
i es revela sense ostentació. S'hi ha de creure 
en nom deis qui en donen fe sense saber que 
la donen : potser aquests son els mes válids, els 
innocents escollits. Diguem mes: el que hi havia 
de fáustic en el nostre segle XV I I I se substitueix, 
i amb quín avantatge !, per la noció de toralitat 
que té el dírigent contemporaní, i també dones 
el del nostre país, des del seu recolliment, quan 
s'enfronta amb el períll universal. Avui el Fausrus 
de Mann, amb les seves ingenuítats passatgeres 
i el seu dimoni segons un civil, té per damunt de 
tot un fons de tragedia nacional i mundial que 
exclou el joc. Citaré, a l'altre extrem, la carta 
d'un amíc que parlant de Mozart diu — i amb 
quina humilítat en aquests « jo no sé » i en 
aquell « sembla », propís del medítatiu, de l 'au-
dac interior i recollit •— : « Jo encara no sé sí 
em sentó del tot en les coses que son o sem
blen pur joc en cap de les grans realitzacíons que 
perduren : son els mediocres els qui l'hi veuen. 
L'esperit del nostre segle difícil l'hem d'acollir 
a casa mateix, ais crepuscles de ciutat i de mun-
tanya, i al petít navepar costejant que ens resta; 
i és un esperif laboríos, arriscat, fratern, abr i -
gat amb la por de tots els homes ; i ell mateix 
fa silenci del seu sacrifici. 

Joan TRIADU. 

Esfinx 

Fa tres mil anys que mires a llevant amb ulls de pedra 
i que el sol naixent se't va menjant a poc a poc el rostre. 
Els homes desfilen a les teves plantes, s'aventuren entre 
l'avancada de les teves grapes ; pero tu comptes els dies 
per anyades i les anyades per segles, i el trepig de les 
aeneracions et sembla la remor granada del vent que et 
va colgant de sorra. 

Barca 

La brisa corba la vela. El somriure del timoner esquinga 
la claror morada del crepuscle. Assegut d'esquena al pal, 
amb la blancor del turbant delimitant-li el rostre, el 
patró sembla una figura hierática i impenetrable de bron-
ze. Les palmeres es siluetegen violades sobre el cel d'or 
i turquesa i nacre que el Nil ssmicola en tremolors irisats. 
El cant del muetzí rebuida rera seu el sole d'una esgar-
rifanca. 

Cameller 

Dignament enturbantat, et deixes dur per l'indolent 
vaivé del camell que esguarda altiu i desdenyós el trot 
diminut deis ases que van i venen trafegudament. Vas 
fent via a la llinda del desert, indecisos la ment i els sen-
tiis entre els sorrals ardents i assedegats que s'estenen, 
infinits, a la teva dreta, i la térra turgent de verdor que 
a l'altra banda llisca fins al Nil creixent, fangos i térbol 
de feconditat. 

Homes 

Cruix la passareVla sota llurs plantes endurides de 
trepitjar camins. El bastiment es decanta i es queda 
gronxant-se en un nostálgic vaivé de bressol. Descansat 
el brac, calenta la mirada, guaiten, riu avall, la riba fu-
gissera. L'alba estén la má, i posa sobre el Nil adormit 
jaspiats d'or i de plata. 

Ase 

Peregri de tots els camins, trotes lleuger amb les al-
forges plenes a vessar, i el pes abandonat de l'home sobre 
el llom. No fas cas del camell, que et desdenya, ni del 
búfal, que et guaita, mofeta, des del riu. Tecleges la pols 
amb les teves peüngles aleares, dreces les orelles com 
veles al vent, i, mansament, et deixes pentinar per la 
caricia excessiva del sol. 

Illa de Filé 

Les ribes confortes s'alcen de puntetes per veure sortir 
del bany el temple d'Isis, ojie Filé aixeca a flor d'aigua 
dins la palma morena de la seva má. Els ibis planegen 
damunt la columnata, que emergeix del Nil com un feix 
de'papirus quallat en pedrés eternes. 

Martina ARAGAY. 
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1. LES CONDICIONS MESOLOGIQUES : LA MEDITERRÁNIA 

ImprlmeriB MALE AVIGNON 

Si el « dasein » de l'existencialisme ale-
many és capac de significado, en cap altre 
camp ens sembla que pot tenir-ne tanta 
com en el de la biología. En efecte, l'ésser 
en el món és precisament el que ens troba 
la ciencia de la vida : una forma vital és 
un viure en un món, per tal com és una 
entitat específica que viu en un seu medí 
específic, es a dir, un existent, un subjecte, 
entrellacat amb el seu univers... Aixi dones 
en considerar l'ésser llatí míe suposem 
amb el criteri que hem adoptat ; en exa
minar el tal ésser llatí amb l'esperit d'una 
filosofía fenomenológica com aqueix cri
teri comporta, trobem un món-medi en 
qué s'ha desenvolupat aqueix món-esperit 
que anomenem llatinitat. 

Dos son els aspectes operatius fonamen-
tals' d'un món-medi en relacló amb un ho-
me determinat : el biológic en sentit es
tríete, o sigui en alió que condiciona la 
seva vida fisiológica básica, i l'estétic, o 
sigui en la mesura en qué condiciona la 
seva vida sensitivo-sentimental, emotiva i 
ideativa. Quant al primer, dones, compta 
per exemple el factor clima pels mitjans 
de vida animal que procura ; quant al se
gon, el factor clima comptará, per exemple 
per les valors plástiques visuals que el seu 
tipus de lluminositat ofereixi a l'elabora-
cló del nostre univers mental. En el fons, 
el que passa és que els mateixos mitjans de 
vida animal que procura, o no procura, un 
clima, poden transcendir a l'univers anímlc 
de l'home en qüestió, grácies a la facultat 
que té aquest de transformar-ho tot en 
substancia espiritual propia : només cal 
examinar en el seu origen qualsevol forma 
de técnica, de magia, de religió o d'art, peí 
a adonar-se'n ; la vida económica i la vida 
política, les instltucions socials i jurídiques 
son estructurades per aqueix hom0 dins el 
quadro d'aqueix medi. 

Dones bé, ¿ qui és capa?, de nega^ 'exis
tencia d'aquest món-medi específic que 
canstitueix la Mediterránia ? 

Fiíurem-nos l'ámbit mediten:». J i amplia-
ment conciderat, dins el qual s'han elabo-
rat els elements que han intervingut di-
rectament o gairebé directament, en la for
mado de la llatinitat : el seu contorn ens 
l'esbossen el Planell hispánic, el Massís 
central francés, els Alps, els Balcans, el 
Taurus, el Planell siri, el Desert líbic, els 
Planells nord-est del Sahara, l'Atlas. 

Seguint J. Rouch, l'oceanógraf de Mona
co, a través del seu llibre La Méditerranée 
en considerar els régims climátics de la 
nos'.ra mar, veiem que, en la classificaclc 
general deis climes, hom dona el nom de 
rigim mediterrani a aquest régim pluvial 
ben realitzat en tota la conca de la Medi
terránia, pero que es retroba ais dos he-
misferis, a les latitudes mitjanes, que for
ma la transido deis régims tropicals ais 
régims de les altes latituds. Es caracteritza 
per les pluges a l'hivern i una estado seca 
a l'estiu. El que regula aquest mecanisme 
son els desplacaments durant l'any de la 
zona de les calmes subtropicals. 

De manera que a l'estiu, la conca medi
terránia estricta está sotmesa a les matei-
xes influencies que la zona desértica ; pero 
a l'hivern els anticiclons tropicals reculen 

cap a l'equador, la pressió baixa, i els vents 
de l'cest peden envair la zona mediterrá
nia, i aportar pluges de qué está mancada 
la zona desértica. 

A la successió regularíssima deis carác-
ters estacionáis a la Mediterránia septen
trional, on a l'hivern humit i relativament 
plujós succeeix un estiu sec i gairebé sem
pre assolellat, atribueixen alguns autors 
una particularitat lingüística remarcable. 
Els pjbles mediterranis d'aital zona no te
ñen cap mot especial per a designar el 
temps que fa ; empren senzillament el mot 
temps (tempo en italiá, temps en francés, 
ilsmpo en castellá, kairós en grec), al qual 
hom afegeix un qualificatiu apropiat : bo, 
c'.olent, humit, sec, etc.; mentre que els po-
bies nórdics, per exemple, teñen mots espe
ciáis (wtather en anglés, wetter en alema-
ny, etc...). Car, segons aqueixos autors, a 
la Mediterránia septentrional el cicle de 
les escacions és suficient per a marcar 
l'escolament deis dies i es confon amb ell, 
i creuen poder interpretar que els homes 
Eccmesos a aquest clima, les variacions del 
qual es reprodueixen a dates gairebé fixes, 
han vist en aqüestes el signe mes tangible 
de la marxa del temps, pres aquí en el 
sentit de la durada, i que no han experi-
mentat la necessitat de teñir dos mots di-
ferents per a expressar fenómens que els 
semblaven confondre's en realitat. D'altra 
banda, aquests pobles, en gaudir d'una per
fecta regularltat en la successió de les es-
íacions, frueixen aixi mateix d'una gran 
netedat i harmonía d'horitzons lluminosos; 
aixó fóra potser el que els donaria llur ne
cessitat de claretat, d'ordre i de precisió, la 
corporeítat esteticista de llur estil vital i 
imagmitivo-ideatiu i de llur sentiment cós-
mic (aqueix sentiment és en els pobles nór
dics específicament dlfús i fluid). • 

Nogensmenys. les terres est i sud, especial-
ment, de la que podríem anomenar gran 
Mediterránia, adossades i ádhuc perta-
nyents a la gran zona de deserts afrlcano-
asiátics. presenten una major uniformitat 
cl'mááca, en qué el dia s'encén sota un 
sol roent i un cel d'atzur amb una Uum 
esclatant, per a morir roig de sang en una 
nit guspirejant d'estrelles, transparent i 
misteriosa. Aqui hom torna a distingir lin-
•íüisticament entre el temps de la durado 
i el temps de l'estat de l'atmosfera (en els 
dialectes árabs, per exemple. hi ha un mot 
per a cada estat atmosféric remarcable), 
per tal com no realitza cap identificado 
de la durada amb una successió periódica 
regular d'estats atmosférics. En aqueixa 
fmmensitat és on ha nascut aqueix tipus 
de sentiment cósmic místic que ha donat 
la mentalitat mágica elaboradora de l'he-
noteisme i del monoteisme ; en aqueixa 
immensitat, plena d'inquietud cósmica, és 
on l'home ha comencat a sentir 1 conélxer 
l'angoixa de la seva condició i del seu destí... 

Térmicament, les condicions de la conca 
mediterránia son d'una certa dolcesa, amb 
extrems mes aviat d'altes temperatures a 
l'estiu. enregistrades particularment a les 
regions mes meridionals. Quant ais recursos 
del sol, tant des del punt de vista de la gea, 
com de la flora o de la fauna, son diversos, 
encara que no notablement abundosos. 

(passa a la página 12) 
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(ve de la página 11) ' (ve de la página 6 : Historia) 

En fi, sistema de litorals, d'istmes, d'estrets, d'illes, dins 
un cercle de terres subcontinentals 1 semicontinentals, 
amb les característiques assenyalades, constituint el com-
plex de funclons que aixó comporta, la Mediterránia 
forma una entitat ¿'estructures condicionáis físiques per 
a una morfología histórica. Entitat composta de dues zo-
nes polars : la nord-oest i la sud-est, nuclis d'assenta-
ment, respectivament, del món llati i del món islámic 
semítico-camític actuáis. 

Históricament considerada, la Mediterránia resultará 
dones un moviment descabdellant-se bipolaritzat entorn 
d'un eix inscrit diagonalment nord-oest sud-est en la seva 
conca geográfica. 

Si examinem particularment alió que pertoca a la pen
ínsula hispánica i al territori cátala, l'essencial de llur 
estructura pot apreciar-lo la geopolítica actual de la 
manera següent : 

La península hispánica constitueix una mena de pro-
montori d'Europa, que li fa com de pont amb África, se-
parant-la 'n els 14 quilómetres solament de l'estret de 
Gibraltar, i aixó dins el si de la Mediterránia i atalalant 
l'Atlántic. Aquesta massa peninsular presenta, amb els 
seus grans planells centráis, una ciutadella interior sobre 
la qual s'aixequen diversos massissos muntanyenes, un deis 
quals, en serralada d'oest a est, la uneix amb Europa i 
la'n separa a l'ensems. Al Uarg del pentágon que forma 
la Península, fent vora adossada a les serralades que 
delimiten el planell, s'estenen les costes, estretes i d'es-
quena a la ciutadella en qüestió Uevat a l'occident, amb 
valls litorals o amb « rías », base de comunicacions marí-
times mediterránies i atlántiques. La comunicado natural 
amb els planells interiors és difícil, exceptuat l'angle sud-
oest (Guadalquivir, Guadiana, Tajo), oferint solament 
colls de 1500 metres d'altitud de vegades, o valls de rius 
que gairebé mai no son un camí — la técnica, pero, pot 
atenuar aquesta situació. Clima del Planell : continental 
sec, relativament ; clima de la vora costanera : litoral, 
humit al sector atlántic, Uevat del sud, i sec al sector 
mediterrani, subjecte al régim de la conca a la qual per-
tany. « Al nostre entendre, diu el geógraf, geóleg i pre
historiador E. Hernández Pacheco, la Península está in
tegrada pels següents elements : el Planell i les depres-
sions laterals, limitades a llur torn exteriorment per zones 
muntanyenques. Aixi, la depressió de l'Ebre está limitada 
peí Pireneu i la serralada penibética, i l'atlántico-lusi-
tana, ho estava probablement per una cadena de roques 
antigües submergides avui dia dins la mar ». 

Mig a cavall sobre el Pireneu oriental, bona part dins 
la conca de l'Ebre, formant passadís geográfic envallat, 
muntanyenc i mariner a l'ensems, hi ha el territori cátala, 
perllongat al sud per l'orla marítima valenciana, amb les 
reís ben endins de la mar de les seves illes balears, 1 sota 
un régim cllmátic típicament de la Mediterránia septen
trional. , 

Des del punt de vista geopolític, dones, la Península, 
per la seva posició i la seva estructura física — jocs de 
planells, valls i litorals —, sembla constituir la base d'una 
« marca » mediterránia, entre Europa, FAfrica del Nord 
i rAtlántic... (que un geni polític conscient d'aquesta si
tuació i prou dinámic i Ínter ligent per a servir-se'n, 
realitzaria ; i aital missió duria els Estats que hi partici-
pessin a l'alt nivell propi del cas). Sembla poder realitzar 
una síntesi dinámica a la llatina del món mediterrani... 

Catalunya, geográficament ioc de passadissos munta
nyenes i litorals 1 illes envallats fcen la posició que li 
veiem, potser podría estimar-se en funció geohistórica 
com l'aparell hemo-regulador llati de la « marca » i de 
la síntesi en qüestió, (funció essencialíssíma que signifi
carla al seu poblé una específica i eminent personalitat 
nacional, un importantissim paper nacional). Mes, estric-
tament considerada, amb superficies de cultiu, de pastura 
i forestáis relativament reduides, mancada de les prime-
res matéries que immediatament forneixen la base d'una 
gran industria, heus ací un medí per a una concreció 
político-social de l'element huma en quatre vocacions 
básiques — donant quatre psicologles básiques — : !a 
del petit mariner, la del petit pagés, la del petit menes
tral i la del petit burgés comerciant o industrial... 

Humbert PARDELLANS. 

5) Els esforcos per a superar aquesta represen
tado polvoritzada de la historia han conduit alguns autors a 
imaginar que, si és cert que la historia acostuma a manifestar-se 
en cercles tancats, hi ha la possibilitat que algún d'aquests cercles 
s'obri de manera que des d'aital obertura i la seva transcendencia 
corresponent pugui finalment ésser jutjada la historia i adquirir 
altra vegada sentit la fórmula : la historia universal és el judici 
f inal . Bergson i Toynbee han defensat, cada un per la seva banda, 
aquest intent de superació que mena en molts casos a la conside
rado d'una certa incommensurabilitat de l'Occident cristiá res
pecte a les altres cultures i a la suposició que en totes elles hi ha 
germens que, degudament desenrotllats, podrien donar lloc a 
aquesta incommensurabilitat. Les cultures que es basten a si ma-
teixes entrarien dins aquest apartat i constituirien, com assenyala 
en Francisco Romero en el cas de l ' lndia, la Xina i l'Occident, 
modes distints de « transcendencia espiritual ». D'aquesta manera 
es tancaria de nou la bretxa oberta per la tendencia a la pol -
vorització de la historia sense necessitat d'admetre's a priori una 
línia continua ni apartar-se de l'examen empíric de la historia 
concreta. 

Aixó ha estat reconegut, des del punt de vista filosófic, per 
autors que, com Bogumil Jasinowski, han declarat que potser la 
nota mes característica de la historia (en els seus dos sentits de 
« realitat histórica » ¡ de « coneixement historie ») esta cont in-
guda en el concepte de continui'tat. Aixó vol dir que el supósit 
básic de la historia, essent a l'ensems el que fa possible la «trama» 
de la historia, és el que hauria d'anomenar-se el « continu his
torie ». Es impensable, per tant, segons Jasinowski, la possibi
l i tat de qualsevol historia particular que tingues per objecte un 
poblé considerat per si sol en qualsevol punt remot del temps o 
de l'espai, car tard o d'hora aqueixa historia particular s'insereix 
en una trama universal de la historia, adquirint aixi un « sentit ». 
D'aquesta manera son rebutjades les « illes históriques » ¡ és 
reafirmada la continui'tat, o, almenys, la tendencia cap a ella, de 
la realització d'aital « continu ». D'altra banda, aquest supósit 
faria possible, segons Jasinowski, el tractament definit del pro
blema lógic de la historia (Cf. « Les fondements logiques de 
l'Histoire », Travaux du IXme Cong. Int. de Phil., 1937), amb 
l'examen del « període historie » i de la noció de « periodifica-
ció » com les conceptuacions mes própies de la ciencia histórica, 
susceptibles d'atorgar a aquesta una rigor análoga a l'assolida 
per ]a ciencia natural. 

En tot cas, les qüestions relatives a la fonamentació de la 
ciencia histórica semblen ésser secundarles en relació amb la 
dilucidació de l'esséncia de la historia mateixa — de la qual depén 
aquella — realitzada en el marc d'una ontologia de la historia que, 
segons ha estat apuntat, duu en el seu si la discussió de les dis
tintes interpretacions parcials de la historia i, d'altra banda, es 
traba fonamentada en una antropologia filosófica i en una meta
física que, en fer de l'home un ésser predominantment historie i 
en basar la historicitat en la temporalitat qualitativa, ateny els 
estrats mes profunds a qué pot arribar una considerado filosófica 
del problema. Tanmateix, el volum assolit en els darrers temps 
per les recerques sobre la ciencia histórica fa necessari un examen 
som de les principáis posicions adoptades. En primer lloc, cal 
considerar la tendencia lógica, tal com es troba representada per 
l'escola de Badén, que veu primer de tot en el problema de la 
historia la qüestió de la constitució lógica de la ciencia cultural 
a diferencia de la ciencia natural. En segon lloc, apareix la ten
dencia gnoseológica, defensada per Dilthey, encara que en la 
posició d'aquest pensador i de la seva escola es troba ja la pos
sible i ádhuc l'efectiva superació d'aquest punt de vista. Final
ment, es presenta la tendencia metafísica, que vol considerar la 
historia com una part de la filosofía primera i que no admet altra 
constitució de la ciencia histórica que com a desenvolupament 
deis problemes referents al sentit i al destí. Aquesta posició es 
troba mes o menys implicada en gairebé totes les altres actituds, 
i, d'altra banda, és la comuna en totes les direccions que soste-
nen l'existéncia d'un factor real o ideal únic com a causa del 
procés historie. El que cal assenyalar ací és solament, de totes 
maneres, la necessitat de separar ambdues recerques i de no 
confondre l'examen de l'estructura i condicions de la ciencia his
tórica amb el problema, indubtablement mes pregón i envitricollat, 
de l'esséncia de la historia, és a dir, no solament de la indagació 
de la realitat histórica, sino també de les qüestions relatives a 
la seva posició en la vida humana i en el mateix fons d'aquesta. 

Josep FERRATER MORA. 

(Del seu Diccionari de Filosofía; quarta edició en prerpsa : 
Buenos Aires). 
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