nalitat, no ha acabar de funcionar, fins al
punt que en r actualitat és encara una
assignatura pendent. En aquest sentir,
proposa la implementació d'un model de
federalisme plural, el qual consisteix en
tres ti pus d' acords federals per a quatre
realitats nacionals i cinc ambits de regulació. Els tres ti pus d' acords federals són el
reconeixement constitucional de la plurinacionalitat de l'Estat al maxim nivell; els
acords assimetrics o confederals en la regulació deis aspectes decisius per al reconeixement i l' autogovern de les entitats nacionals no estatals; i els acords simetrics en
la restad' aspectes de 1' autogovern. Pe! que
fa a les quatre realitats nacionals, Requejo
considera que són Catalunya, País Base,
Galícia i la resta de l'Estat («Es pan ya»).
Finalment els cinc ambits de regulació són
el simbolicolingüístic, !'institucional, el
competencia!, el fiscal-financer i 1' europeu-internacional. A continuació suggereix, en una línia semblant a la de Fossas,
algunes propostes concretes que caldria
portar a terme. Finalment, el darrer apartar del seu text analitza !'impacte de la
Unió Europea en la plurinacionalitat.
Concretament, centra la seva atenció en el
desenvolupament d'una «ciutadania europea,. -ja contemplada en el Tractat de
Maastricht- i en el rol de les regions
europees en el conjunt de la Unió. Segons
Requejo, el procés d'unió europea
quita hierro a las aspiraciones secesionistas
internas de los Estados de la Unión, y por
otra parte, configura unas nuevas posibilidades de superar el estatalismo implícito de
las democracias liberales europeas en el momento de tratar de acomodar las distintas realidades nacionales del continente
(p. 337).

En definitiva, ens trobem davant d'una
obra densa i molt interessant, que malauradament no compra amb un capítol final
de conclusions o de recapirulació de tot el
que s'ha dit abans, i que obviament hauria
d'haver anat a carrec deis editors. Aquesta
mancanr,:a, unida a la ja esmentada diferencia cronologica entre els dos darrers capítols i la resta, repercuteixen en la seva
cohesió final. Per alu·a banda, és de
planyer que no hi hagi una versió catalana
de la mateixa -o bé que s'hagués publicar
origüüriament en catala, possibilitat difícil, ates que 1' editora és madrilenya. Aixo
no obstant, 1' anunciada publicació pe!
Centre d'Estudis de Temes Contemporanis, de dos llibres editats, per separar, per
Fossas i Requejo, sobre temes connexos al
del federalisme assimetric, de ben segur
que ho compensara. O

Filosofia crítica:
1' estrategia
possible
Neus Campillo
Crítica, historia y política
Sergio Sevilla
196 pp., 2000, Cátedra/Universitat de
Valencia

E1 diagnostic del present és una de les
tasques de la filosofía, pero el problema és

com cal dur-la a tenne en una actualitat
tan complexa com la nostra i en un moment de crisi de la teoria moderna de la
racionalitat. Coma conseqüencia d'aquestes dificultats hom recerca alternatives
que, ben sovint, confonen la necessitat
d' assumir la crisi amb la impossibilitat
d' eixir-ne o, fins i tot, amb 1' entestament
en que sera superada mitjan<;:ant noves
fonamentacions.
Sergio Sevilla se situa al pol oposat i
assumeix la dificultar de pensar el nostre
temps en conceptes, pero tot indagant en
la filosofia possible per tal de fer-ho.
Aquest llibre té, aparentment, 1' estructura d'un recull d'articles, compilats pera
1' ocasió. Pero res de més lluny, perque allo
que hi troba elled:ot: és, d'una banda, la
recerca d'una estrategia per a fer filosofia
en un temps de crisi de fonaments i,-d'una
altra, 1' aplicació d' aquesta estrategia a dos
tapies clau del present: allo historie i allo
polític.
Per mostrar la seua alternativa filosofica investiga els diferents models de crítica d' arre! frankfurtiana i de la filosofia crítica en general. El seu objectiu enlla<;:a així
amb la millar tradició de la filosofia crítica: presentar l' autoreflexió com una opció
a la qual no pot renunciar la filosofia, i que
aniria més enlla de la constatació del pluralisme. Pero aixo no vol dir que advoque
per un nou paradigma fonamentador.
La primera part se centra en «les estrategies per una teoría crítica». Als cinc capítols que la formen revisa els classics d' aquesta tradició -Marx, Habermas, Negri,
Adorno- tot preguntar-se perles possibilitats que té, encara, una teoría crítica. No s'hi
tracta d'una discussió historiografica, sinó
d'investigar en les possibilitats de la veritat
i en les d'una logica de l'emancipació.

Conscient de tots els canvis i les crisis
teoriques i practiques del darrer període,
aquest proposit no és ingenu ni, per descomprar, pretensiós. Per aixo mateix 1' estructura delllibre es presenta com a discontínua i no sistematica. És cert que ja
no podem escometre el diagnostic del
nostre temps ni la pregunta perla veritat
esperant-ne respostes totalitzadores, pero
no ho és menys que els diferents espais
teorics fragmentats responen a una estrategia de possibilitat de la crítica filosofica:
la que Sevilla recull d'Adorno pera tornar
al nucli de la dialectica en el gir practic de
Marx. Se centrara, així, en el significar que
pot tenir encara la noció de dialectica, la
recerca del se u nucli racional i 1' esfor<;:
desesperar perq u e 1' experiencia del particular no siga absorbida per la totalitat. A
partir d'ací, aborda els problemes que es
plantegen en torn a les idees d' «historia» i
de «politica».
Ara: com arribar-hi? Cal dir, d'entrada,
que no és una tasca planera, que hi ha
dificultats reals. Per aixo, per tal d' avan<;:ar
en les possibilitats que té encara avui una
teoría crítica, en revisa una de les alternatives cabdals, la concepció de Habermas.
Per a Sevilla la construcció habermasiana de la racionalitat com a acció comunicativa és fallida per diverses raons: a) per
la seua incomprensió del que serien els suposits d'una teoría de la raó coma procés
formatiu; b) perque hi ha problematica
epistemologica tot i que no n'hi ha de
transcendental; e) perque, contrariament
al que pensa Habermas, la
·
espistemologica es resol -no es
precisament en la proposta
de la formació del saber. La tesi que
sa, contra Habermas, és la u· 1'-'L'U~If-'~'·'":':""
litat entre un enfocament

de la racionalitat i un altre de formatiureconstructiu.
Si el primer capítol és un ajustament
de compres amb el Habermas de Coneixement i interes, el segon ho és de la interpretació d'Adorno a El discurs filosofic de la
modernitat. Tot i que allo que interessa a
l' autor és aprendre d' ambdues estrategies,
més que no pas contrapasar-les, és en la
crítica de Habermas on comenc,:a a prendre
posicions. Per a quedar-se amb Adorno ...
En qualsevol cas, esta clara 1' afinitat
amb Adorno per tal com entén que la crítica de la raó i del subjecte ha de ser exercida coma «dialectica negativa» i no com.
a autodissolució de la instancia racionalcrítica (Habermas). Aixo vol dir, pera Sevilla, que «Adorno du a terme una especie
de gir lingüístic de la teoria crítica>>. Per tal
com entén que la filosofia depen dels textos i assenyala que
el subjecte no és allo més evident [... ) sinó
el que primer es forma en una !larga narració epica coma historia. I només podem
extreure conseqüencies filosofiques en dialeg conceptual amb la logica que es consrrueix en la seua retorica (p. 65).

Pero allo que importa, quant a aixo, és
posar de manifest, com fa !'autor, que el
metode crític consisteix en «un saber en
que el punt de partida és la situació del
participant i té com a proposit la modificació de la seua capacitar d'intervenció>>.
Lautor, conscient dels compromissos
que comporta la utilització de la dialectica, critica tant la posició de Habermas,
que ni tan sols ha intentar revisar aquesta
noció, com la de Negri, que la subsitueix
per unes altl·es conceptualitzacions, com
ara la de «constitució genealogica». El seu

proposit té justificació perque entén que
una teoría practico-crítica perd alguns
elements si es deixa de banda de la dialectica, puix que concep la inversió feta
per Marx com un canvi des de la perspectiva teoretica a la perspectiva praxica.
La necessitat d'aillar el nucli racionalcrític de la dialectica el du a una analisi,
lúcida i exhaustiva, de les possibilitats d' aquest terme tan blasmat. Considera que el
problema teoric es troba no en la interpretació correcta de Marx, sinó en la
indagació de la logica de l' emancipació, si
és que en té. En aquest sentit fa seua
l' afirmació adorniana segons la qual una
societat emancipada no és un estat d'uniformitat, sinó «la realització d' allo general
en la conciliació de les diferencies» (p. 78).
Raó perla quall'individu, per bé que no
és immediat ni és punt de partida, ha de
ser tanmateix tingut en compte. No és la
totalitat qui guanya en la tensió dialectica
entre individu i totalitat.
Assumeix la proposta de Marx que da
crítica és la teoría que assumeix la seua
propia historicitat i es fa carrec de la seua
funció practica en la configuració del futur>>. Ara, entén que les pro postes del' obra
de Marx en el present van més enlla del
que podríem considerar-ne la falsació pel
fracas dels pa"isos comunistes. La fi del
«socialisme real» no significa la fi del' «humanisme marxia>> ni, certament, la fi
d'una praxi transformadora. El problema
que es planteja és quines bases pot tenir
encara 1' emancipació. Per escatir el punt
revisa dues apastes actuals que bandegen
la dialectica. Distingeix la seua postura de
la de Habermas (com un kantisme renovar) i de la de Negri, qui busca una analisi
radical a partir del compromís ontologic
d'allo polític (un materialisme de base).

Enfront de l'un i de l'altre argumenta
que: a) en les tesis sobre Feuerbach de
Marx hi ha un gir practic que va més enlla
de 1' assumpció ontologico-materialista; b)
aquest gir practic significa que el subjecte
instaura objectes i estats de coses que no
existirien sense la seua actuació; e) el canvi
de Marx consisteix en un canvi d'ubicació
del problema de la propia veritat, i un
canvi en 1' objectivitat que passa a ser objectivació. El problema rau a trobar, des
d' aquesta nova perspectiva practico-crítica, el nucli racional de la dialectica, tot
deslliurant-la de l'idealisme.
He dit més amunt que s'hi tracta d'un
llibre que assumeix la filosofia com una
activitat que vol «expressar en conceptes
quelcom que no és propiament conceptual», ésa dir, que l'entén no com un nou
fonamentalisme sinó coma «crítica». Aixo
el porta a plantejar la necessitat de tenir
present el despla¡;:ament que s'hi ha produ'it. Dos capítols delllibre («Teoría crítica i racionaliat», que en clou la primera
part, i «La transformació de 1' espai d' allo
polític», que clou el llibre) hi són essencials. I.:anhlisi de l'obra d'Adorno el porta
a centrar la tasca de la filosofia coma «dialectica negativa» i valora la inversió materialista de la dialectica que aquest fa
perque entén que supera els dilemes en
que, tacitament, el posa Habermas: o renunciar a fonamentar una teoría crítica o
construir una teoría de la raó més abra¡;:adora que la raó instrumental. Enfront
d'aquest dilema, defensa que l'obra
d'Adorno introdueix una idea clau: que
«els límits a 1' expansió dominadora del
concepte sols poden expressar-se des de la
seua propia experiencia de la dominació.
La crítica es fa concreta, es transforma
constantment com ho fa la racionalització,

i esdevé la tasca oberta d'un exercici filosoBe sempre renovable» (p. 103). Més enHa de la justícia historiografica, allo que
l'interessa destacar és la reelaboració adorniana dels termes «experiencia», «concepte» i «dialectica».
Una de les aportacions principals d'aquest llibre és la clarificació del caracter
lingüístic del procedir d'Adorno, tot distingint-lo ensems de la filosofia dels acres
de parla i de l'hermeneutica heideggeriana. S'hi tractaria d'un «gir lingüístio>
d'una significació diferent del de Habermas. Una hermeneutica que es dóna en el
merode de les «constel·lacions>>, que li
l1auria permes a Adorno la crítica de la
societat contemporania que fa a Mínima
rnoralia, una crítica que por ser entesa com
a teoría filosofica a Dialectica negativa.
Conseqüent amb aquesta estrategia de
teoría crítica, 1' autor analitza «els espais
teorics>> al voltant de les nocions d'historia
i d' al! o polític. Els seus «fragments filosoBes>> examinen tot de problemes planrejats en el pensament contemporani al voltant d' allo historie i al! o polític enl'intent
d'arribar a un diagnostic de !'epoca. En la
segona part («Noció d'historia>>) l'autor hi
fa una indagació complexa que el porta a
diverses reflexions. Una apunta a les paradoxes de la societat i el pensament contemporanis. Paradoxes quant a la possibilitat de mantenir encara la Il·lustració des
de la seua autocrítica. De Michel de
Montaigne a Ulrich Beck, passant per Gadamer i Honneth, la crisi de la Il·lustració
implica refusar la equiparació entre racionalització i emancipació, establerta per la
primera l).lustració, pero mantenir una
«nova formulació d'aquells elements del
compromís j).)ustrat que inevitablement
s'han incorporar a la nostra forma de vida

·;

.J.

i (que) exigeixen, tanmateix, noves practiques més adequades als elements nous de
la situació present» (p. 139).
Un altre problema debatut és el qüestionament de la distinció entre logica i retorica en el pensament del segle XX. A partir de l' analisi de 1' obra de Hayden White
sobre metahistoria, 1' autor considera la
significació del «gir retoric» que implica.
Pero, una altra vegada, no s'hi u·acta
d' «historia de les idees» ni de «reparacions
historiogra.fiques», sinó de mirar d' escatir
el canvi que es produeix en aquest giren el
concepte de teoría, que passa a ser tractada
com a poiesis, i el significar que té, més
enlla del problema de la validesa, «com
una perspectiva que analitza el funcio-;nament i les lleis de construcció de les
obres teoriques com a productes de la
imaginació» (p. 141).
Ara, la «comprensió de la historia» té
unes altres vessants que no són negligides.
Segons Sevilla els problemes de la historiografia dels darrers anys tenen a veure
amb la crisi d'un model que ha entes les
relacions entre la ciencia i la vida social
com una aplicació. Lautoreflexió de les
ciencies socials permet avanc;:ar cap a una
nova comprensió de la teoría i de la seua
relació amb les practiques. A partir de les
aportacions de R. Chartier, P. Bourdieu,
N. Elias o S. Spiegel, avanc;:a elements en
aquesta tasca de reconstrucció que altera
nocions, teories, pero també la funció
mateixa de la filosofia de la historia.
Tot i que pertanyent a la segona part,
el capítol titular «L experiencia en els
marges de la raó» correspon, més aviat, al
prolema de la crisi de la racionalitat i a les
dificultats per aconseguir una societat habitable i satisfactoria per a totes les cultures del planeta. És, com es diu ara, un

·:J

capítol «transversal» al conjunt delllibre,
pero enllac;:a directament amb 1' altra serie
de problemes analitzats en la tercera part,
sota el retal de «Nació d'allo polític».
Lautor hi aborda qüestions relacionades
amb allo polític des d'una posició explicitada: «No tenim a l'abast un nou paradigma, pero tampoc no és cert que 1' impasse puga ser vist com ellloc en que hem
d'instal·lar-nos». Té interes, en aquests
capítols finals, el fet que 1'autor hi tracte
els debats contemporanis sobre la tolerancia, el paper de 1' experiencia del particular, el problema de la justícia, la qüestió
del pluralisme, l'universalisme, etcetera,
tot desemmascarant el nivell ideologic en
que les ciencies socials -i especialment la
ciencia política- sembla haver-los situar.
Alhora discuteix el diagnostic del present
proposat per d' al tres alterna ti ves filoso fiques, d'Isaiah Berlín a Hans Georg Gadamer.
El darrer capítol tracta del problema de
la delimitació del polític a partir de la
constatació sociologica d'una societat sense alternatives i del' absencia de la política
coma projecte social. Les analisis des de la
filosofia social (de N. Luhmann a H.
Arendt, de N. Chomsky a P. Bourdieu o I.
Ramonet) hi compareixen per tal de
refermar la complexitat de la situació al
món contemporani. I.:autor hi conclou
que
la necessitat de repensar la política és, en
primer terme, una necessitat de participant; la seua satisfacció passa, dones, no
sois per l'analisi teorica de la seua situació,
sinó també, i sobretot, per la comprensió
específica d'aqueixes logiques practiques
en que sempre es traba implicat, i a les
quals sempre hi dóna resposta amb l'acció
o l'omissió (p. 292).

Des de la «dialectica negativa» assumida, per tal com defensa que cal mantenir oberts, sense síntesi, els pols de la
logica del concepte i 1' experiencia del particular, proposa noves tasques per a la
filosofia política, que podrien fer viable la
transformació de 1' espai del polític. En
aquesta transformació es reddi.neix !'ideal
kantia de fer equivalents els «interessos de
la raÓ>> i els «Ínteressos de la humanitat».
Pero aquesta redefinició implica, entre
alu·es coses, que la ref1exió ha siga en i a
partir de 1' acció, copsar la logica de les

practiques i, lrtst but not leriJ't, «repensar
els postulats d'una acció social plena
de sentir, d'una política participativa,
d'una racionalirat compatible amb la
llibertat».
Tot el que s'ha dit ja permetra sospitar
que, tot i que es tracta d'un rexr filosofic,
aquest llibre interessa igualment aquells
que, des de les ciencies socials o des de les
humanitats, senten el neguit de la crisi
deis paradigmes classics i malden per eixir
de la perplexitat en que, segons '
1,
ens instal·la el nostre present. :J
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