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El filòsof alemany Immanuel Kant (1724 - 1804)

Veïns de Königsberg
A S S A I G

M . V E L O Y P L A N A S

Les tres
grans obres
crítiques de
Kant van ser
concebudes
per establir
els límits
de la raó

Immanuel Kant,
Crítica de la facultat de jutjar. Traducció

i edició a cura de Jèssica Jaques Pi.
Edicions 62. Barcelona, 2004.

P
er tal de fer-nos entendre la
importància que l’obra d’Im-
manuel Kant (1724 - 1804) té
per al pensament occidental
del dos últims segles, un en-

tusiàstic professor de la universitat
explicava que aquest filòsof seguia un
horari tan estricte que, quan el veien
sortir de casa per iniciar el seu passeig
diari, els veïns de Königsberg aprofita-
ven per posar els seus rellotges a l’ho-
ra. I aquest hiperbòlic professor afegia:
“Si volem que el nostre pensament si-
gui rigorós no hem de deixar de fi-
xar-nos en el sistema kantià..., talment
com si fóssim veïns de Königsberg!”.

Més enllà de si coincidim plenament
amb aquest professor, l’anècdota ser-
veix per assenyalar la importància de
l’aparició d’aquesta primera traducció
catalana de la Crítica de la facultat de
jutjar. I encara més quan aquesta tra-
ducció, a càrrec de la professora Jaques
Pi, presenta un excel·lent català que,
fidel a l’ideal d’estil comprensible que
buscava Kant, no obvia els matisos que,
ben sovint, exigeixen una subtilesa in-
tel·lectual gairebé laberíntica.

Dit això, cal recordar que les tres
grans obres crítiques de Kant van ser
concebudes amb el propòsit unitari
d’establir els límits de la nostra raó i de
la nostra sensibilitat. Així, a la Crítica de
la raó pura Kant hi estableix que les
idees que podem concebre intel·lectu-
alment –per exemple, jo, món i déu–
serveixen per guiar-nos en el nostre
coneixement subjectiu, però no po-

dem afirmar que siguin objectivament
certes. D’altra banda, a la Crítica de la
raó pràctica Kant hi proposa una moral
basada en el següent principi: hem
d’actuar com si els raonaments sub-
jectius per mitjà dels quals distingim
entre allò que és moral-
ment acceptable –el bé– i
allò que no ho és –el mal–
fossin objectius. Un cop de-
terminat què puc conèixer i
com he d’actuar, amb
aquesta Crítica de la facultat
de jutjar Kant acara els lí-
mits del nostre coneixe-
ment del que és sensible,
del món. I diu que aquest
coneixement (que és induc-
tiu: del que és particular
induïm un concepte que vol
ser universal) ens fa sospitar
que les idees del nostre in-
tel·lecte s’adiuen al món de
tal manera que sembla que
aquest món segueix una fi-
nalitat determinada per
una intel·ligència superior,
per un déu.

Com va demostrar aquell
nihilista de la retòrica que

va ser Paul de Man, aquest punt és clau
per a l’articulació de tot el sistema
kantià. I és que és aquí on el pensa-
ment estrictament crític i necessària-
ment escèptic de Kant intenta demos-
trar que, més enllà de la funció regu-

ladora que tenen per al subjecte, les
idees de la raó són objectivament i
universalment certes. Com? Doncs a
través de l’anàlisi del sublim. Per a
Kant el que és sublim es refereix a
formes del món que, paradoxalment,
són captades pel subjecte com amor-
fes; per exemple: “rocams audaços i
amenaçadors que es precipiten al buit
des del nostre damunt; nuvolades
tempestuoses que s’encastellen al cel, i
que avancen estrepitosament a cop de
llamps; volcans amb tota la seva vio-
lència devastadora; huracans que dei-
xen la desolació per allà on passen;
l’oceà il·limitat amb tota la seva fúria;

una cascada vertiginosa en
un riu poderós”, etcètera.
Un cop recuperats de la sor-
presa que provoca aquest
llistat protoromàntic en un
estil gairebé sempre contin-
gut, Kant ens diu que
aquesta experiència del que
és sublim només es pot
comprendre si acceptem
que el subjecte, quan supera
els límits del món, connecta
amb alguna cosa il·limitada:
aquella intel·ligència superi-
or que permet que les idees
del nostre intel·lecte deixin
de ser merament subjectives
per adquirir una validesa
universal.

Per acabar potser podríem
recordar que el moviment
romàntic, deixant de banda
l’escepticisme crític de Kant,
exalta aquest subjecte que,
per mitjà de l’experiència del
que és sublim, s’imposa al
món; i també que el fracàs
d’aquesta exaltació subjecti-
va desemboca en les avant-
guardes estètiques i intel·lec-
tuals que arriben fins avui i
que, en expressió de Félix de
Azúa, es caracteritzen per ser
un caos que anuncia vida. I bé,
a nosaltres, rigorosos i des-
horats veïns de Königsberg,
pensadors en el caos, ens
convé no oblidar que, per als
grecs, el caos, pel fet de ser
quelcom viu, era també
quelcom sagrat.

‘Tirant lo Blanc’
N A R R A T I V A

T E R E S A P O U S

Joanot Martorell, Tirant lo Blanc.
Edició a cura de Rosa Giner i Joan
Pellicer. Edicions Tres i Quatre.

València, 2004.

E
l 20 de novembre del 1490
Nicolau Spindeler, impressor
alemany establert a València,
treia del seu obrador els
exemplars de la primera edi-

ció de Tirant lo Blanc. D’aquesta edició
se’n conserven només tres exemplars:
un es guarda a la Biblioteca Università-
ria de València i els altres dos són a la
British Library de Londres i a la Hispa-
nic Society of America de Nova York. A
la Biblioteca de Catalunya hi ha un
exemplar incomplet de l’edició impresa
a Barcelona el 1497. Des d’aleshores,
s’han fet versions, adaptacions, noves
edicions i múltiples traduccions del Ti-
rant. Ara Eliseu Climent, editor del set-
manari El Temps, de la revista Espill,
fundador i propietari de la llibreria Tres
i Quatre i de l’editorial del mateix nom,
se la juga, una vegada més, amb la pu-
blicació d’aquesta versió de Tirant lo
Blanc. Però ho fa en un bon moment, un
moment propici tant per a la literatura
d’aventures com per a la novel·la histò-
rica, fantàstica, eròtica o psicològica, i
el Tirant abasta tots aquests gèneres. A

més, s’acaba de publicar la primera
traducció íntegra al francès de Tirant lo
Blanc i sembla que es farà una pel·lícula
sobre el magnífic cavaller.

Joanot Martorell és l’autor principal
del Tirant. Pertanyia a una família de la
mitjana noblesa de Gandia i va néixer,
probablement, el 1414. Va morir l’any
1468 i, aleshores, Martí Joan de Galba es
va fer càrrec dels últims capítols de la
novel·la. Martorell, que ja era cavaller
l’any 1433, ens ha deixat una revelado-
ra correspondència cavalleresca que
ens mostra el seu temperament incli-
nat a la brega i a la lluita: “Yo us
dampnificaré e fer faré tot aquell mal,
dan e deshonor que poré en vostra
persona e béns”, escriu a Gonçalvo
d’Hijar, comanador de Montalbà.

Aquesta novel·la de cavalleries co-
mença narrant el viatge a Anglaterra de
Tirant lo Blanc de Roca Salada. Aquest
jove bretó assistirà, acompanyat de
gentilhomes, a les festes organitzades
amb motiu d’unes bodes reials. A Lon-
dres és armat cavaller i considerat el
més coratjós cavaller de les festes

d’Anglaterra. En aquesta part es fa evi-
dent la influència del Libre de l’orde de
cavalleria de Llull. Si primer era un ca-
valler errant, a la segona part Tirant
passa a ser el gran capità que defensa
Rodes i Sicília dels moros. A la tercera
part se’n va a Constantinoble i allà el
veiem moure’s entre l’amor i la guerra.
S’hi descriuen els patiments amorosos
de Tirant per Carmesina. La quarta part
explica els combats del cavaller al nord
d’Àfrica i la cinquena el retorn de Ti-
rant a Constantinoble.

ACTUALITZACIÓ DEL TEXT MEDIEVAL
Aquesta edició és una actualització del
text medieval de l’obra i segueix, bàsi-
cament, el text fixat per Martí de Riquer.
En aquesta versió divulgativa els seus
responsables, Rosa Giner i Joan Pellicer,
han suprimit els llargs raonaments, la-
mentacions, etcètera, propis de les obres
medievals i renaixentistes. El seu objec-
tiu ha estat preparar una versió del Ti-
rant que no sigui carregosa de llegir per
a un lector actual. Tal com expliquen,
encara que no hagin tret cap passatge a

la novel·la original, sí que han descarregat
l’original. Han mantingut el lèxic origi-
nal en la major part de l’obra, han ac-
centuat el text seguint la fonètica va-
lenciana i han modificat, en alguns ca-
sos, la morfologia verbal. Han sacrificat
l’estructura sintàctica –“culta, elabora-
da, llatinitzant i plena de filigranes”– de
l’estil renaixentista de la “valenciana
prosa” i han reestructurat les frases
sense alterar el seu ordre lògic.

Des de la primera fins a l’última pà-
gina del Tirant, hi trobem tant el delit de
viure com el delit de morir. El dubte
entre aquests dos contraris, propi del
món cavalleresc, és compartit per Au-
siàs March, cunyat de Joanot Martorell.
A la seva poesia Sobresdolor hi escriu:
“Com viure vull, la mort prenc en de-
lit”. Aquest goig per la vida i aquest
voler donar sentit a la mort fan que les
pàgines del Tirant encomanin impuls
vital. I, en part, també potser per això és
una obra viva que perdura i que con-
necta amb l’esperit d’avui. I és una gran
novel·la: per l’humorisme que diverteix,
per la sensualitat, per les imatges i ex-
pressions crues –algunes, potser, obs-
cenes–, per les metàfores i la retòrica
elegant, pels diàlegs vius i breus, pels
refranys i per la gràcia de l’atmosfera
col·loquial. Ja Cervantes recomanava
vivament la lectura de Tirant Lo Blanc: “Es
éste el mejor libro del mundo... Llevadle a casa
y leedle y veréis que es verdad cuánto dél os
he dicho”.


