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E
ls orígens de Johann
Gottlieb Fichte
(1762-1814) són gai-
rebé novel·lescos. Fill
d’uns camperols de

Ramneu (Saxònia), el senyor
del lloc va pagar la seva for-
mació al seminari de Pforte
primer, i després a la universi-
tat de teologia de Leipzig. Allà,
a Leipzig, Fichte va seguir amb
interès les disputes teològiques
de l’època, que enfrontaven els
partidaris d’un determinisme
proper a Spinoza amb els de-
fensors d’una llibertat senti-
mental i irracional que seguia
la propugnada per Goethe. En
un primer moment, el jove se-
minarista va mirar de conciliar
totes dues postures amb una
mena de cristianisme racional
inspirat en les tesis d’un tal
Lessing. És, però, en la lectura
de La crítica de la raó pràctica, on
Fichte trobà la solució a aque-
lles paradoxes d’arrel teològi-
ca. Aquesta lectura va causar-li
una impressió tan forta que
abandonà els estudis i, renun-
ciant a la vocació religiosa, es
va endinsar en l’obra de Kant.
A fi d’il·lustrar la simbiosi que
Fichte estableix amb el sistema

del filòsof de Königsberg, s’ex-
plica que el seu primer opus-
cle, titulat Assaig d’una crítica de
tota revelació, es va publicar
sense la primera pàgina, on fi-
gurava el nom de l’autor, de tal
manera que va ser atribuït... al
mateix Kant!

En efecte, sembla que l’ac-
tual història de la filosofia di-
buixa Fichte com a una figura
que transita des de l’ombra de
l’imponent sistema kantià
fins a la del no menys impo-
nent sistema hegelià. Tanma-
teix, l’obra d’aquest filòsof és
prou singular i, a partir del
1794, a les lliçons que dicta a
la universitat kantiana de Je-
na, formula un pensament
propi, diferenciat del de Kant.
Durant aquests anys, Fichte
postula la Wissenschafslehre,
una doctrina de la ciència que
pretén resoldre el problema
del coneixement kantià mit-
jançant una voluntat que,
sembla, és reflex de la postu-
lada pel nou moviment ro-
màntic, aquell dels Schlegel,
Schelling, Novalis i, d’una
manera antiintel·lectual, tam-
bé Hölderlin.

LA DOCTRINA DE LA CIÈNCIA
Les presents Introduccions a la
doctrina de la ciència apleguen
les introduccions de caràcter
tècnic a la doctrina de la ci-
ència publicades per Fichte en
el període de Jena, i aborden
dos temes cabdals en el siste-
ma d’aquest filòsof: el fona-
ment d’un coneixement abso-
lutament cert i l’aplicació

d’aquest en les ciències pràc-
tiques, particularment en la
moral. Respecte del problema
del coneixement, cal recordar
que Kant havia admès la im-
possibilitat de demostrar que
allò que pensem que és la na-
tura és, efectivament, la natu-
ra. Així, en incloure l’home
dins de la natura, el coneixe-
ment de nosaltres mateixos, la
nostra consciència, esdevé
també incert. I bé, Fichte es
proposa salvar aquesta escis-
sió. ¿Com? Doncs fonamen-
tant el coneixement no en la
relació que aquest estableix
amb la natura, sinó en el co-
neixement mateix. D’aquesta
manera, la nostra consciència
es fonamenta en l’acte lliure
de la voluntat que Fichte ano-
mena Tathandlung.

Val a dir que aquesta diver-
gència amb Kant té repercus-
sions en l’aplicació pràctica
del programa (o millor, pro-
jecte) de Fichte, i també en la
seva biografia. Perquè, en de-
fensar una moral basada en
una intersubjectivitat que no
pot aspirar a ser absoluta,
Fichte ha de negar l’existència
de Déu. La qual cosa, en una
societat sensible a aquestes
qüestions, arriba a provocar
els avalots estudiantils que, el
1799, fan decidir al duc de
Saxònia a prescindir dels ser-
veis del filòsof. Aquest, gràcies
a la mediació dels germans
Schlegel, ingressa a la univer-
sitat de Berlín i inicia una se-
gona etapa en què, sense
abandonar els seus, s’apropa a

l’absolutisme de Hegel i es
decanta pels aspectes polítics
de la part pràctica del conei-
xement.

Cal destacar que aquesta
directa i ben sonant traducció
a càrrec dels professors Turró
i Coletas és només la segona
d’una obra de Fichte al català,
després que el 1996 es publi-
quessin Els trets fonamentals de
l’època contemporània. Si tenim
en compte que l’obra com-
pleta de Fichte ocupa quatre
densos volums en alemany,

aquest buit no deixa de cridar
l’atenció, si més no, sobre la
peculiar situació que aquest
filòsof ocupa dins de l’actual
història de la filosofia. Sigui
com sigui, llegint aquest vo-
lum, el lector gaudirà d’una
prosa que per moments és
d’una bel·ligerància punyent,
però que també pot desxifrar
barrocs raonaments circulars
o afirmar, amb captivador
èmfasi, que el coneixement
de l’home és un “obscur sen-
timent”.

L’amor a Nova York
N A R R A T I V A

L L U Í S - A N T O N B A U L E N A S

David Schickler,
Besos en Manhattan.

Traducció de Cecilia Ceriani.
Anagrama. Barcelona, 2005.

Q
uina sort que tenen
els joves escriptors
nord-americans
com ara David
Schickler: sempre
hi ha editors euro-

peus pendents del seu primer
treball. Les editorials Anagra-
ma i Tusquets, per exemple, en
una feina sovint arriscada, els
porten al mercat espanyol, en
castellà. Les editorials catala-
nes, per raons òbvies, reduei-
xen molt més aquest risc tot i
que les aventures conjuntes
amb les seves col·legues caste-
llanes, ajuden força a norma-
litzar la situació. La col·labora-
ció entre Anagrama i Empúries
és, en aquest sentit, exemplar.
El que no és tan exemplar és
que la situació en sentit invers,
és a dir, l’interès dels editors
anglosaxons pels joves escrip-
tors europeus, no és ja que si-
gui menor, és que pràctica-
ment no existeix. No ens ve de
nou: amb el cinema passa
igual. A força de rebre pràcti-

cament tot el cinema suposa-
dament independent dels Es-
tats Units i de no rebre’n mai
dels països europeus, inconsci-
entment acaba quallant la idea
que ells en fan i que els euro-
peus, no. Cornut i paga el
beure. Amb la literatura passa
igual: a força de no conèixer
gens què escriuen els altres
acaben per concloure que no
escriuen.

És així de simple. Són així de
simples. En qualsevol cas, re-
petim-ho, agafem-nos-ho pel
costat bo. De tant en tant, de
l’allau de primeres novel·les i
primers reculls de relats que
ens arriben dels Estats Units,
n’hi ha que sobresurten espe-
cialment. Ja hem dit alguna
vegada que és un país que
produeix escriptors massiva-
ment. Per tant, encara que no-
més sigui per raons de proba-
bilitat, cada any n’apareixen
un parell de bons. I els nostres
editors són a l’aguait per pes-
car-los. I amb ells fan el que no

farien per un autor espanyol o
català: facilitar l’edició de lli-
bres de relats, gènere difícil a
casa nostra però usual i res-
pectat als EUA. En parlàvem fa
poc arran de la publicació del
recull Assortiment d’animals, de
Hannah Tinti (Empúries/Ana-
grama), una jove escriptora
emergent i, ho repetim, aplicat
a David Schickler.

HISTÒRIES SENTIMENTALS
Tal com ha passat amb alguns
films nord-americans recents,
que expliquen diverses histò-
ries unides per elements ar-
gumentals coincidents, Besos
en Manhattan explica tot d’his-
tòries actuals que, més que
entrecreuar-se, el que fan és
donar-se el relleu. Personatges
secundaris d’un relat són els
protagonistes del següent: tots
tenen una relació més o
menys directa amb un edifici
de l’Upper West Side de Man-
hattan, tot el que s’hi explica
són relacions sentimentals,

amoroses o eròtiques, i així
anar fent. El resultat és un lli-
bre de relats molt menys
trencador del que sembla,
sense la duresa de fons d’un
Carver o la malenconia d’un
Ford, però amb el somriure de
glaç de Dorothy Parker. Són
històries urbanes molt dife-
rents amb una característica
en comú molt interessant: al
seu autor no li fa gens de ver-
gonya creure en l’amor, en la
relació amorosa, com a factor
positiu per avançar per la vi-
da, tant si es tracta de la du-
resa sexual de les relacions
d’un broker com en la placide-
sa gairebé revolucionària de la
parella en què, durant anys i
anys, cada dia al vespre, la
dona banya l’home a la ba-
nyera com si fos un nen me-
nut. En aquest sentit, Besos en
Manhattan podria qualificar-se
d’un llibre romàntic en el
sentit més noble de la paraula.

És ple de joves que somien
en l’èxit i en l’amor. I que, en

general, actuen i s’expliquen
amb ironia i un cert distanci-
ament –la supervivència a la
gran ciutat ho imposa–, però
que a la més mínima cauen en
l’irracional i en la tossuderia
inexplicable. La història del
maldestre Jeremy Jax en po-
dria ser un exemple. Vol ser
un còmic d’èxit com el seu avi,
acaba d’ajudant de direcció,
s’enamora, li presenten una
noia que es diu Tsunami i té el
seu gran moment de glòria
quan, forçat a fer una substi-
tució, es rebel·la a l’hora d’in-
terpretar el paper de Rata Fu-
riosa Quatre. També és inte-
ressant, pel to contingut, la
història de James Branch, que
posseeix un parell d’arracades
d’òpal i mentre les té a les
mans s’imagina la dona que
un dia les portarà.

Besos en Manhattan és un re-
cull de relats molt recomena-
ble, sentimental i alhora irò-
nic, amb matisos, amb moltes
situacions quotidianes, que
no vol salvar el món i que és
molt comprensiu amb els seus
personatges, cosa que s’agra-
eix molt. I que ens ofereix un
cop més una visió de la vida a
la gran ciutat. A l’única gran
ciutat del món. I nosaltres,
com badocs, no podem deixar
de mirar-nos-la.


