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LL
IB
R
ESAssaig ‘Meditacions cartesianes’, l’obra que el fundador de la fenomenologia va

considerar quemillor esbossava el seu propi pensament, guanya una traducció
en català en una edició de Francesc Pereña i JoanGonzálezGuardiola

Tornar a EdmundHusserl
en temps de crisi
XAVIER ESCRIBANO
Elmes de febrer de l’any 1929, Ed
mund Husserl (Prossnitz, 1859
Friburg, 1938) ofereix a París dues
conferències que suposarien el
nucli del seu pròxim intent d’en
certar amb una definitiva intro
ducció a la filosofia fenomenolò
gica. Ho havia intentat anterior
ment amb Investigacions lògiques i
amb Idees relatives a una fenome
nologia pura i filosofia fenomeno
lògica, aconseguint, segons la seva
pròpia autointerpretació, múlti
ples malentesos entre els seus se
guidors, que l’haurien anat aban
donant progressivament.
El moment polític i cultural

d’Europa és decisiu: la vida in
tel∙lectual europea està noquejada
per la proliferació de moviments
irracionalistes i vitalistes que anti
cipen el desastre de les eleccions
del 1933 a Alemanya. Davant la
barbàrie del 1914, que va desbor
dar qualsevol projecte intel∙lec
tual de retorn als valors de la raó i
de la filosofia coma ciència estric
ta, Husserl torna a insistir, en
aquest període d’entreguerres i de
generació demonstres, en una re
novació dels ideals clàssics del
projectemodern: un retorn aDes
cartes que el superi i el desbordi
des de dins, mantenintse encara
moltmés radicalment en les seves
pròpies premisses. Edmund Hus
serl, fundador d’una de les filoso
fies cabdals del segle XX, i una de
les quemillor resisteixen el pas de
temps en multitud de camps d’in
vestigació de les ciències socials
contemporànies, decideix publi
car, el 1931 i en francès (en traduc

ció d’Emmanuel Lévinas) la que
en les seves pròpies paraules serà
“l’obra més important de la meva
vida, un esbós bàsic de la meva
pròpia filosofia”.
Tenint en compte que totes les

grans obres de Husserl eren en
teses pel seu autor com“introduc
cions” a una filosofia a què el seu
propi expositor considerava deci
didament difícil entrar, aquesta
afirmació cobra un valor especial.

Husserl va proposar
tornar a Descartes a
causa de la proliferació
demoviments
irracionalistes

A dalt, Edmund Husserl. A baix, una
imatge de la Potsdamer Platz a
Berlín, cap al 1930 GETTY

fons, presidint,Por el bien del impe
riodeFontana,el seumestre.Emfi
xoambelvermellicol∙lectiuElcom
bateporlahistoria ielconnectoamb
elsdosguantsdeboxaquetépenjats
a laporta:Pontónhaconcebutsem
pre l’ediciócomunaformadurairi
gorosadecombat civil.La luchapor
la desigualdad, impactant i docu
mentadíssim,ésaixò.
Seguint l’esquema d’un dels seus

referents–EricHobsawm–,vaidear
unatrilogiaperexplicarlamoderni
tat occidental. Volum 1, publicat fa
unsmesos,dedicatalsegleXVIII.El
segon, sobre elXIX, seriaLa ilusión
de libertad.El tercer, sobreelXX,El
triunfode ladesigualdad.
Per ara només tenim el primer.

Una història sobre els orígens del
capitalisme a Europa. L’ambiciós
relat d’història continental, fona
mentat en un oceà de lectures, està
dividit en dues parts. La primera és
d’històriaeconòmica,emfatitzantla
importànciadelaindústriatèxtil i la
metal∙lúrgica. La segona, connecta
da a la primera, és d’història in
tel∙lectual i proposa un qüestiona
mentinquietantdelaIl∙lustració.El
punt de partida seria el següent.
Amb la crisi de l’Antic Règim, el
món del capitalisme liderat para
digmàticament per la burgesia va
trobarelsmecanismesperocultarla
seva cara més fosca: la de la des
igualtat. Expulsant masses crei
xents de treballadors del camp, ex
plotats després a les indústries ur
banes(sobretotdonesinens,aquies
pagava encara menys), s’imposava
la lògicadelconsumquerelligava la
ciutadaniaacondicionslaboralsex
tremes. Aquest model de societat
seria blindat per un doble canal
d’educació i transmissiód’informa
ció. Pontón cita una frase de Con
dorcet quenopot sermés significa
tiva. “La igualidad dementes e ins
trucciónesunaquimera.Hemosde
hallar el modo de convertir en útil
estadesigualdadnecesaria”.S’havia
concebut de manera programada,
per tant, una societat i un coneixe
ment, transmèssobretotperl’esglé
sia, que era tolerat que arribés a les
masses. N’existia un altre blindat
per les classes que controlaven el
sistema.
Històriaencombat.Explicantai

xí el segleXVIII, el lector hauria de
prendre consciència crítica de les
arrels d’un sistema, el nostre, que
nomésintrodueixcorreccionsquan
pateix sotracs profunds. És la tesi
queFontanausaaElsiglode larevo
luciónperexplicarquinavaserl’ona
expansivadelaRevoluciódel17.Per
aPontónaquestsmoments, comho
va ser l’hecatombedesprésdel final
de la SegonaGuerraMundial, tren
quen l’equilibri. Com trencarlo
ara?Acabalaconversaambunasen
tència.Elprincipiessenciald’unpo
lítica digne ha de ser la lluita per la
igualtat. |

GonzaloPontón
La lucha por la desigualdad. Una historia del
mundooccidentalenel sigloXVIII
PASADO&PRESENTE.850PÀGINES.29EUROS

Sense trair les difícils qualitats de
l’estil de Husserl, al mateix temps
summament detallista quan se
centra en les descripcions de les
vivències de la consciència amb
precisió mil∙limètrica, i decidida
ment el∙líptic quan moltes vega
des es donen per segures les com
prensions, per part del lector, de
conceptes que apareixen en altres
seccions del text, l’edició de Fran
cesc Pereña i Joan González
Guardiola, membres del Grup
d’Estudis Fenomenològics de la
Societat Catalana de Filosofia ofe
reix una traducció fidel, clara i
precisa del text. Cal destacar la
importància de l’esforç de dispo
sar d’un fons d’obres en català
destinades a perdurar més enllà
de les modes de la temporada.
Aquesta obra se suma a l’esforç
editorial de laUBper oferir textos
de filosofia amb una qualitat i ri
gor formal imaterial que recorden
l’afany de l’originari projecte de
Husserl (com l’obra d’YvesChar
les Zarka Refundar el cosmopoli
tisme, o la reflexiódeSalviTurró a
Filosofia i modernitat), així com la
introducció a la fenomenologia
Anàlisi reflexiva de qui va ser pre
sident de la internacional fenome
nològica, Lester Embree (1938
2017).
En vista del caràcter decidida

ment fàcil amb què la producció
d’actualitat intel∙lectual encunya
neologismes summament impre
cisos a través de l’afegiment de
prefixos (seguint el camí proble
màtic del concepte de postmoder
nitat i recordant que aviat serà
possible parlar de postqualsevol
cosa, fins i tot abans que aquesta
cosa hagi ni tan sols començat a
donar de si tot el que podia), en
vista de l’embafament de la post
veritat, pot ser interessant recor
dar el testimoni de Karl Löwith
sobre la figura poc seductora del
poc retòric i carismàtic però rigo
rós Husserl: “El món de Friburg
onHusserl va treballar durant de
cennis va ser posat entre parèn
tesis amb el gir nacionalsocialista,
sense que això pogués enterbolir
la seva consciència filosòfica”. |
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