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LLIBRES

saiah Berlin ens va ensenyar que,
contràriament al que ens vol fer
creure la tradició filosòfica de filia-

ció platònica, potser no és possible
compatibilitzar de manera sempre har-
moniosa certs valors incommensura-
bles. Imaginem que un dia serà possible
gaudir de llibertat i justícia totals, però
sempre un d’aquests béns s’haurà de
realitzar a expenses d’un altre: s’ha de
pagar un preu en llibertat per obtenir se-
guretat, etcètera. Stuart Mill va ser dels
primers que es van adonar d’això i, des
d’un fons que, sense negar la fal·libilitat
humana sinó posant-la com a condició
indefugible, aposta per la llibertat tot i
saber dels riscs i de les aventures que im-
plica intentar reconciliar i combinar els
valors oposats. La història del segle XX
ha mostrat el resultat de la passió lliber-
ticida: el totalitarisme roig o negre que
prometia un món lliure, limitant o abo-
lint, però, les llibertats en el present. Tot
això s’ha acabat a gran part del globus,
per fortuna, però les democràcies continuen assetjades per dilemes
en els quals es debat la forma en què han de poder exercir-se les lliber-
tats de tots, posades en qüestió per altres demandes com són la susdi-
ta seguretat o la tolerància davant de pràctiques culturals de determi-
nats grups. Dos principis es dibuixen, doncs: l’individu no ha de retre
comptes davant de la societat quan els seus actes només l’afectin a ell,
però també és responsable dels seus actes quan siguin nocius per a
d’altres individus, i pot ser sotmès al càstig proporcional que fixin les
lleis. La societat no pot salvar l’individu de si mateix, i la civilització
implica que hem de gaudir de la llibertat, menys quan comencem a
fer mal als altres. Una obra memorable i per fi editada en català.
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Llibertat i utilitat
John Stuart Mill, un dels pares del pensament
liberal, en la seva obra més celebrada

«SOBRE LA
LLIBERTAT»
Autor: J.S. MILL
Traducció: S. ABENOZA
Edit.: ELA GEMINADA
Pàgines: 182 / Preu: 16 €

Publicat el 1859, és un
dels textos
fundacionals del
liberalisme modern i
un clàssic del
pensament polític.
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aume Vicens Vives (1910-1960) ofe-
reix en aquest manuscrit, fins ara
inèdit, una anàlisi de la història d’Es-

panya més immediata: entre el període
de sis anys d’absolutisme (1814-1820) i
el començament d’obertura internacio-
nal del règim franquista (1953). L’assaig
de l’historiador empordanès –enllestit
entre 1953 i 1954– era una necessitat his-
toriogràfica condicionada per un nou
context polític (i econòmic), aquell que
es debatia entre l’Atlàntic i els orígens de
l’Europa del carbó i de l’acer. L’autor hi
volia projectar una concepció europeis-
ta –a través d’una anàlisi historiogràfica
actualitzada– a través de la qual els obser-
vadors polítics, els intel·lectuals i els cer-
cles econòmics poguessin fer-se cabal de
la contemporaneïtat de part de la Penín-
sula. No era gens estrany, doncs, que el
jove historiador oferís una visió no pas
castellanocèntrica, sinó que partia de
l’articulació de noves elits regenerado-
res, que l’autor fonamentava no pas ca-
sualment en la «Generación del 98». Reformisme, valoració del libera-
lisme, i d’un determinat «regionalisme», establien, per als dissidents
del francofalangisme a l’interior –recordem la fundació el 1951 del
«Club Comodin» per empresaris i universitaris– una carta de presenta-
ció que els podia homologar en els medis internacionals. El text de Vi-
cens, intel·ligentment editat per Miquel Àngel Marín, afegeix una va-
riable substancial a l’orientació política d’un model interpretatiu fun-
cionalista que concebia els cicles històrics des del pressupòsit de la mo-
dernització, segons que s’indica a la darrera clàusula de l’obra. Alesho-
res –als anys cinquanta– aquesta fita volia dir vindicar el procés de
construcció d’un mercat i d’un espai polític europeus.
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Elits i Europa
Estudi del tot rellevant per comprendre la
dimensió política de la història

«ESPANYA
CONTEMPORÀNIA
(1814-1953)»
Autor: J. VICENS VIVES
Traducció: PAU JOAN
Editorial: Q. CREMA
Pàgines: 296
Preu: 22 €

Versió catalana de
l’assaig que Vicens
Vives va escriure a
finals dels cinquanta.
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«PENSAR EL SEGLE XX»
Autor: TONY JUDT
Trad.: M. IZQUIERDO / N. PARÈS
Editorial: LA MAGRANA
Pàgines: 448 / Preu: 26 €

L’historiador Tony Judt (1948-
2010) dirigeix la seva excepcio-
nal mirada de gran angular so-

bre els principals corrents de pensament del se-
gle passat. En aquesta obra pòstuma, Judt traça
amb eloqüència i amenitat els triomfs i els fra-
cassos dels intel·lectuals més influents, i ens
n’apropa les idees i el risc que han comportat els
seus compromisos polítics.

«L’ANTROPOLOGIA
DAVANT DELS
PROBLEMES DEL MÓN
MODERN»
Autor: CLAUDE LÉVI-STRAUSS
Trad.: A. TOCAL / S. COMPANY
Editorial: PROA
Pàgines: 128 / Preu: 16,90 €

Recull de tres lliçons magistrals que Claude Lévi-
Strauss va pronunciar a Tòquio a finals dels vui-
tanta i que ara, en publicar-se pòstumament a
França, han suscitat un gran interès per la seva
actualitat. S’hi plantegen inquietuds que el canvi
de segle no ha fet res més que confirmar.

«LA CAIXA NEGRA»
Autor: AMOS OZ
Traducció: NÚRIA PARÉS
Editorial: LA MAGRANA
Pàgines: 352 / Preu: 22 €

Amb el teló de fons d’un país
en conflicte permanent, La cai-
xa negra mostra, en una sèrie

de cartes encreuades, el matrimoni destrossat de
l’Alex i la Ilana i el llegat que deixa: en Boaz, el
fill de tots dos, un ésser rebel i violent que el seu
pare ignora per venjar-se de la mare... A través
d’una correspondència implacable, sense hipo-
cresies, les velles ferides es tornen a obrir.




