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4.-11.- LA LdGICA ÉS BL CRITBRI AVALÜAflÜ DB -L'EHPfRIA 

Aquest ha estat yn deis motius de mala comprensió de Hegel. 
Koro ha interpretat les dssqualificacions o magn'ificacions' 
hegelianes d*esdeveniwents ©n funció d© motiws ideoldgics o 
d'esquemes pressuposats. Hegel no acceptaria aquesta acusa-
ció, tot i qu© és evident qu© ©n la filosofia de'la histdria 
universal dona la prloritat de l'explicació a la idgica i no 
a l*eínpírla. Els esdeveniments -que tant diu respectar- no 
son valórate per ©lis mateixos sino en relació amb el tot, en 

funció de la lógica global de la historia^'*». Nosaltres podem 
entendre qu© és a dintr© d*aquesta visió global on més 
fáciIment hi penetren els prejudicis o els ©squeaes prejut-
jats i pot ser cert, perd ©n un cert grau aquesta circumstán-
cia és del tot inevitable -fet que reconeixent la majorlA 
deis autors actuáis-. En definitiva, la comprensió de 
realitats tan complexes com la histdria humana n o m é s é s 
possible ©n funció d© general i t zac ions qu©, tot i respectar
eis fets qu© han d*explicar, els superin-

Hegei cerca, certament, la lógica més " global, la lógica 
universal del tot, i menysté les petit©s transicions o 
-l'explicació' Idgica d# les p«tites parcel.les históriques. 
Hegel agafa ©1 nuicii lógic -el principi, diu- d'un pobl©, 
d'una época, d'una cultura o d'un estat i pretén mostrar el 
seu'paper a dintre del desenvolupament de l'esperit univer
sal. D'aquesta asanera fa que diversos ©léments ©mpirlcs 
(sovint amb un gruix temporal «olt notable) "Juguin com 
un sol moment a dintre del desenvolupainent d© l'esperit. 

*^=^Qu©lcoBi molt similar afirma a Enz. § 5 4 9 nota. 
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Un ©xetnple paradigmátic del que hem dit podria ser ©1 cas del 
món xinés, el qual des deis orígens fins a l'actualitat, juga 
per a Hegel i dintre de la seva histdria com un únic moment 
en el desenvolupament de l'esperit. Gairebé tres roilenis de 
la -qu© avui sabem- complexa vida del poblé més nombres de la 
humanitat, ocupen en la historia hegeliana un lloc únic com 
el seu primer moment. Tota la diversitat d'elements socials, 
polítics, culturáis, etc. al llarg de la seva perllongada 
vida ©stan redu'its i representáis per un únic i mateix 
principi. Com veism, Hegel es despreocupa o no té en compte 
estrictament l'ordre temporal -o empiric-. Poc li importa ©1 
gruix temporal del món xinés Í és un sol moment en ©1 desenvo-
lupam©nt de l'esperit i de la lógica de la historia univer
sal. 

Pero tampoc no hem de creure que Hegel vulnera, sens© més, 
els parémetres cronoldgics o histories- Pretén fer el 
que actualment di©m una "reconstrucció racional" de la 
histdria i, ©n funció d'aquesta reconstrucció racional, 
valora i relativitza els esdeveniments. Només així, aconse
gueix unificar els coneixements sobre la histdria universal 
d© la seva época dintre d'un discurs global i omnicompren-
si u. El seu resultat, d'altra banda, pot ser comparat amb 
éxit amb les aportacións histdriques globals del seu temps 
-ja plenament enclavat en el que Cassirsr va anomenar com el 
"segl© de la histdria"-. 

Hegel Justifica la relativització -sovint ©spectacular per a 
nosaltres, quan a la seva época ©ren coses d©l tot normals-
d'époques, pobles i continents sencsrs, en funció de la 
distinció entre'Idgica i empíria, entre auténtica realitat 
espiritual í mera existencia empírica=^'*'*. No és qu© tot ©1 

*'*'*ávui podríem dirj en funció de la distinció-entre reconstruc
ció racional de la histdria o mera descripció erudita 
d'aquesta. 
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**«Ph . R . §347-

món xinés -tant l'actual com el de fa tres mil anys- siguin 
émpíricament el mateix. Hegel pot acceptar amb fácilitat que 
hi ha una gran quantitat de canvis, perd sosté que aquests no 
son rellevants per a la historia universal i, per aixd, 
afirma que el món xinés només ha jugat un paper en la 
histdria universal i ja no en jugaré cap altre. Només va 
protagonitzar aquel 1 primer moment a l'inici de la histdria, 
després -malgrat que perviu émpíricament- no juga ja un paper 
auténtic, Idgic, sino que román com una mera existencia 
empírica, sense cap sentit Idgic per al tot. 

Per a Hegel, un poblé només pot jugar un paper preponde
rant en la histdria un sol cop, després -encara que pervisqui 
naturalment- no té sentit espiritual per al tot i és una 
mera empiria sense Idgica. Parodiant la frase atribuida a 
Gal i leu, Hegel podría dir que si un poblé s' atreve i x. a 
perviure mes enllé del moment que li ha adjudicat l'esperit 
universal pitjor per a ell. Si continua tenint una existencia 
empírica mes enllá de la Idgica que se li va concedir, 
llavors el "pitjor per a ell" té un valor trágic perqué román 
com a mer figurant o victima propiciatdria a major gldria del 
poblé, que ara és representant de l'esperit. "Davant d'aquest 
absolut dret de ser el r.epresentant de 1'estadi actual del 
desenvolupament do l'esperit universal, els esperits de la 
resta de pobles manquen de tot dret, i, a 1'igual que aquells 
l'época deis quals va passar, no compten mes en la histdria 
universal"^'*'=». Com veiem, només el paper idgic dintre del 
desenvolupament total de l'esperit dona auténtic poder a un 
poblé o al seu esperit davant la resta ,i, només la relació 
lógica amb el tot, dona auténtic sentit a un esdeveniment 
empíric. 



675 

^^*En2. §549 nota. 
^^''Enz. §549 nota. 

Hegel parteix d'aquesta base i aquest és per a ell un 
pressupósit imprescindible en la filosofia de la historia; 
perd aquest pressupósit no questiona la "imparcialitat o 
neutralitat" de 1"historiador, sino que ve a ser el marc que 
fa possible que hi hagi coneixement -parcial o no-. Hegel 
qualifica de "xerrameca insulsa i presumida" tota.la reivin
d i c a d o d'impardal itat de 1 ' historiador, quan aquesta va 
dirigida a negar, fins i tot, el simple principi de la racio
nal itat del seu objecte i de la seva ciencia. Hom afirma 
llavors, pensa Hegel, que "no s'ha d*aportar cap fi determi
nat ni cap visió segons els quals ell C1'historiadora 
slegeix, estableix i judica els esdeveniments, sino que ha de 
narrar-los de la manera contingent com els troba en la seva 
particularitat carent de relacions i de pensament"'-'**'. Hegel 
es nega a reduir la filosofia de la historia a una n a r r a d o 
histórica erudita i merament descriptiva, ja que llavors 
predomina la consideració de l'empiria per damunt de la 
c o n s i d e r a d o lógica -la qual cosa és també representati-
visme separador-. 

Cal remarcar la contundencia amb qué Hegel critica planteja
ments positivistas o empiristes a ultrancsi -com per exemple 
els de Ranke-. Afirma que ja en escollir un objecte del 
tipus "Roma, el seu destí o la caiguda de l'imperi roma" 
s'introdueix un fi pressuposat, i conclou que; "una historia 
sansa un fi i sense judieis d'aquesta classe seria solament 
un desfogament imbécil de la r e p r e s e n t a d o , no assoliria ni 
tan sois la categoría de conté infantil ja que, fins i tot, 
ais nens exigeixen un interés en la n a r r a d o , és a dir, un fi 
establert que hom pugui almenys pressentir, i la relació deis 
esdeveniments i accions amb a^quell f i " i ^ ^ . Llavors 1'histo
riador intel.ligent ha d'escollir el detalls que mes il.lumi-
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nen 1'época, alld universal d'un poblé i d'un moment de la 
histdria. Hom pot expressar alld substancial purificat 
de les ©xisténcies extrinseques i contingents que no fan sino 
difuminar ia veritat substancial. D'aquesta manera s'assoleix 
el coneixement de 1'auténtica realitat histdrica -que 
és la unitat de Idgica i empíria. 

Hegel crítica, sobretot, els que neguen que en la histdria hi 
hagi cap veritat substancial i que redueixen la veritat a una 
mera opinió, ja que d'aquesta manera no admeten "cap judici 
de necessitat ni del concepta"^*'*. Hsgel es decanta per 
aquests tipus de judici, perqué son els únics capaces de 
revelar un Iligam Idgic dintre de la histdria universal. En 
la histdria universal, quan els judicis d'aquest darrer tipus 
constitueixen "un objecte efectivament real i veritable aixl 
com el fi al que es refereixen els fendmens i d'acord amb els 
quals cal judicar-los"*'*'*, "l'esperit universal, la seva 
consciéncia i esséncia es converteixen en un objecte efecti
vament real, un contingut i fi, al que tota la resta de 
fendmens serveixen en i per a si, de tal manera que aquests 
fendmens solament teñen valor i, fins i tot, existencia, en 
virtut de la relacid amb aquell objecte, és a dir*. per mitjé 
del judici en que están subsumits sota d'ell i ell e s f a 
inherent ais fendmens". 

i * s £ g n 2 . § § 172 i 1 7 8 3 Tant els judicis d'existéncia -que posen 
el "subjecte sota d'una universalitat"- com els Judicis 
qualitatius del tipus "la rosa és roja", només poden ser 
correctes o incorrectes en f u n d é del cercle limitat de la 
percepció. Ara bé, la veritat depén només de la forma 
(el concepte i la realitat que li correspon) perd aquesta 
veritat no está present ©n el judici qualitatiu. Sí, en 
canvi, en el judici del concepte, que té per contingut el 
concepte, la totalitat ©n forma simple i alld universal amb 
la seva determinació concreta. Aquest i nomos aquest és, 
segons Hegel, el judici qu© vulgarment hom té per tal, 
mentre que els judicis d'existéncia del tipus "aquesta rosa 
és roja" no son els que permeten esbrinar si hom té un bon 
judici o no. 
*'*'^En2. § 5 4 9 . 
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Hegel, efect ivantent, oblida esdeveniments que semblen teñir 
una gran repercusió en la histdria peí fet que no eneaixen 
dintre de la seva concepcié del que és real i racional. Sense 
anar mes lluny i com un exemple, esmentarem el cas de la gran 
pasta negra de fináis de 1'edat mitjana, les diverses onades 
de la qual van marcar l'evolució histórica durant mig segle.' 
Hegel ni tan sois l'esmenta en les Llicons de filosofía de la 
histdria universal FéciIment se'ns acudeixen les raons 
d'aquests simptométic oblit- d'una banda, el rebuig hegelié 
de tots els esdeveniments purament naturals -que, segons ell, 
no teñen trascendencia per a l'esperit-. Hegel menystindria, 
dones, les suceessives pestes peí mateix motiu que hem 
vist^'="^ que menysprea les migracions deis pobles indo-euro-
peus cap a Europa i sis Iligams lingliistics d'aquests pobles 
-deis quals ja en tenia noticia-. D'altra banda, la gran 
pesta esdevé el prototipus de 1'esdeveniment -per a Hegel-
incomprensible i, per tant, irracional, accidental i atzarós. 
Aquest gran trencament, aparentment injustificat en el 
desenvolupament de l'esperit, se li apareix com incomprensi
ble i, per tant, no el considera dintre de la seva filosofia 
d© la histdria. Podríem dir que en no ser racional o raciona-
lltzable resta devaluat a mera empiria o una realitat 
"ideal". Quan Hegel -es va plantejar en general el problema de 
les regressions en la histdria -la gran pesta en podia ser 
una- ho va teñir cap problema per afirmar que cal conside
rar-Íes "com contingéncies exteriors"*''*. gs a dir, cal 
considerar-les com una mera empiria exterior al logos da la 
histdria. 

una vegada más, hem vist com lógica i empiria van indestria
blement unides; altra cosa és, perd, que la lógica sigui 

*«*'»Bn la primera part-. 
^»*V.G. 152-3/193. 
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submissa vers l'empiria o que l'empiria determini totalment 
la lógica. Hegel, parteix sempre de la base que és la lógica 
la que determina l'empiria, ja que és ella la que la vitalit-
za des de 1'interior i la que 1'escindeix en una empíria 
racional -que és 1'auténtica realitat histórica- i una 
empíria merament accidental. 
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4.'i2.- LA LÓGICA ÉS EL PUNT DE VISTA DEL TOT 

Hegel afirma que el principi espiritual de la histdria 
filosófica "és la totalitat de tots els seus punts de 
vista"*»=. Més endavant explica un xic més el que vol diri 
"la historia filosófica té davant seu 1'object© més concret, 
que reuneix en si tots ©Is diversos aspectes de 1'©xisténciaj 
el seu individu és l'esperit universal"**'-'. En definitiva, la 
historia filosófica considera l'objecte més concret i complet 
possible i, així, s'engendra des de la consideració omnicom-
prensiva, des del punt de vista del tot»"**- Només des del tot 
del desenvolupament de l'esperit universal -en tant que 
1'objecte més concret- hom pot construir la filosofía de la 
historíalo». 

Per a. Hegel, cal considerar cada esdeveniment individual des 
del tot, per poder descobrir sota la seva existencia immedia
ta la seva lógica qu© li dona sentit i el llíga al tot. Per a 
Hegel, qualsevol-esdeveniment només té validesa o logos quan 
ocupa un lloc en el sistema lógic del pensar* validesa que 
conserva encara que ©n el desenvolupament progressiu poste
rior resti reduít a la forma d© moment subordinat. Aixi, 
grécies a la c o n t e m p l a d o i consideració des del tot, 
l•esdeveniment particular és elevat a exempl© universal i, el 

isssy.Q. 3 2 / 4 9 . 
*»-'V.Q. 3 3 / 5 0 . 
*»*S'esdsvé quelcom molt similar a 1'Etica d'Spinoza o a la 
consideració en global, a partir de la qual Kant deia desco
brir regularitats ©n la historia. 
l o a y . Q . 28-34/45-51. 
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que semblava ser tan sois mera empíria^''*, es revela com 
auténtica realitat amb logos. Com diu Hegel , en el seu 
carácter Idgic i en la seva manera de ser com universal, els 
esdeveniments histories perden -si bé conservada a un nivell 
superior- la seva particularitat i, llavors, assoleixen el 
carácter d'actes de l'esperit universal, realitzacions de la 
seva llibertat. 

Cal teñir en compte que per a Hegel, la possibilitat del 
coneixement -en l'ordre de la ciencia i no en el fenomenoló-
gic- va des de la totalitat i universalitat a la particulari
tat. Ja que es tracta de mostrar com alió universal es 
concreta i realitza en alld individual i immediat^*"». Només a 
partir de coneixer la idea absoluta es pot reconstruir el 
sistema, igualment en la histdria només coneixent l'esperit 
universal -la idea absoluta que expressa la seva esséncia 
en el món com a MeItgeist- hom pot arribar a coneixer els 
diversos esperits del poblé i, a part ir d'aquests, els 
aspectes concrets de cada poblé. Hegel pensa que només així 
s'assoleix el coneixement Idgic deis esdeveniments particu-

i^'^El esdeveniments histories que manquen de logos resten 
aillats del tot i caduquen en la prdpia particularitat. Son 
mera existencia contingent i accidental, no integrada en el 
tot i, per tant, caótica, atzarosa, incomprensible i inefa
ble. En tant que mancats d ' i n t e g r a d o lógica, resten incon-
sistents, no-persestants i escadussers. No deixen senyal ni 
rastre, ni tan sois record; son una existencia fantasmal i 
sense significat. Son una anécdota sense cap valor exemplar 
i, per aixó, resten com una bogarla privada i particular d'un 
sol home -encara que aquest sigui un poderos rei-. 
*=»^«.L. 237/726. 
'•««Aquesta és una constant del pensament hegeliá- en el sistema 
un contingut només té j u s t i f i c a d o quan és considerat com un 
moment del tot CEnz. §143, de la mateixa manera en la 
histdria universal o en la historia de la filosofia "els 
esdeveniments histories només teñen un relleu, una significa
d o , quan se'ls posa en relació amb quelcom universal i per 
mitjá del seu entroncament amb ell" CG.Ph.18/123. Només 
1'universal dona sent i t al particular, i no a l'i nrevés; 
d'altra banda, la universalitat darrera no és altra, per a 
Hegel, qu© la totalitat. 
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^«''Enz. §19. 
**"-'V.G. 168/212. 
^"^^W.L. 237/727. 
**=D'aquesta manera, Hegel considera des d'un metadiscurs la 
transitivitat i dinamicitat de les categories. ÉS un discurs 
que es fa conscient del desenvolupament de la idea i que el 
totalitza. 

lars, ja que si es parteix només deis esdeveniments particu
lars es resta al nivel 1 de la mera empíria mancada de logos• 

D'aquesta manera i només des de la consideració total, 
l'empiria ja no té la forma d'una particularitat entre 
altres, sino que s'ha elevat a la forma lógica, la "forma 
absoluta de la veritat . Pero, qué vol dir teñir aquesta 
forma lógica o estar d'acord amb el concepte? Vol dir 
que l'empiria histórica pot ser vista com provenint de la 
Ilibertat de l'esperit (que és alhora la seva necessitat 
interna). L'empiria histórica mostra el seu desenvolupar-se 
cap a la idea de la "formació progressiva de la lliber-
tat"'-'="='. Contemplar 1 ' empíria sota el telos racional del 
desenvolupament i realització de la Ilibertat és alhora, 
contemplar com en l'empiria histórica es va manifestant la 
idea de la realització progressiva de la Ilibertat o la 
consciéncia de la Ilibertat. Així, la realització de la 
Ilibertat de l'esperit és correlativa a l'aparicíó de 
consciéncies progressivament mes desenvolupadas de la 
11ibertat. 

Hegel en la Ciencia de la lógica afirma que la forma lógica 
és el que ell anomena "métode": "és el moviment que es 
determina i realitza a si mateix"^'^', aixó i no cap altra 
cosa és la Ilibertat. El métode o la forma lógica és al 
moviment de la idea que, com ánima i forca interna, es 
realitza a si mateixa'-*^. La forma lógica del tot vé donada 
per l'esquelet que Hegel sintetitza en la idea absoluta; el 
tot com a subjecte es determina a si mateix alhora que 
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s'autoconeix i s'autoconeix alhora que es realitza. Aquesta 
és la forma lógica del tot i, per tant, ha de ser també 
d'alguna manera la forma lógica de la historia -en tant que 
és un record que totalitza el desenvolupament de l'esperit-. 

Com és llegida aquesta forma lógica a dintre de la historia 
universal? Com s'explícita més concretament en aquest ámbit? 
Aquest contingut des del qual l'empíria ha de ser avaluada és 
-com hem dit- la realització de la llibertat. La historia ha 
de ser contemplada i els esdeveniments empírics analitzats 
des de les determinacions emanadas de la propia natura de la 
llibertat, que va fent-se autoconscí e n t . Ha de ser contem
plada com a realització de la llibertat de l'esperit que, 
alhora, es fa autoconscient per mitjá del concepte de lliber
tat históricament assolít. 

Sí hom contempla la historia des d'aquest punt de vista, hom 
la trobará racional -afirma Hegel-, hom en comprendrá el 
logos,, la teleología, la lógica; mentre que si hom rebutja 
aquest punt de vista hom en perdrá el sentit total. Per aixó, 
l'atendre's exclusivament a les passions -que com hem vist 
son el mitjá peí qual governa la rao- és límítar-se a 
considerar l'empíria oblídant la lógica^'^*. El filósof de la 
historia ha de mostrar com certs fets empírics teñen un 
signifícat superior com a moments del desenvolupament lógic 
de l'esperit. Tots els esdeveniments empírics han de ser 
considerats des del nucí i lógic, han de convergir en un únic 
fil comú lógic com a eix vertebrador de la historia. El 
filósof de la historia ha de reconéixer -com tot filósof 
especulatiu- "la rao com la rosa en la creu del present i 
així gaudí r-ne " ̂  <̂'=». Ha de reconci 1 iar-se amb la realitat, 
reconeixent-ne la rosa del logos en la creu de l'empíria. 

^*==V.G. 167/211. 
***V.G. 83/110-1. 
**"=Ph.R. 26-7/25. 
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4.13.- AUTOCONEIXEMENT I AUTOCREACid 

Hi ha, certament, un moment en qué la consideració filosdfica 
de la histdria es projecta plenament a dintre del nucí i mes 
especulatiu i más intrínsec del pensament hegeliá. É S un 
moment en qué Hegel deixa ja de banda el problema de 1'empi
ria histdrica i el seu significat especulatiu, per a embar-
car-se només en les troballes quintaessencials del seu 
pensament. En aquest moment podem dir que Hegel perd de vista 
1'empiria histdrica per centrar-se exclusivament no ja en 
la Idgica de la histdria sino en la Idgica d'aquesta Idgica. 
Per aixd aquesta qUestió s'aparta cada vegada mes del nostre 
treball; no obstant hem de dir algunes coses -breus perd 
pensem que clares- al respecte, per a qué aquells que cerquen 
el fons darrer -metafísic o especulatiu, segons el punt de 
vista- de la "Idgica" de la filosofia de la histdria (i del 
pensament sencer de Hegel) puguin teñir una guia de com 
s'acara el problema des de la filosofía de la histdria. 

Si bé sembla que ens anem allunyant de 1'empiria, aixd no 
implica, per a Hegel, caure en l'abstracció o en la mera 
forma; aquest ascendir al nucí i especulatiu no implica 
pérdua de contacte amb la realitat, ja que és la consideració 
superior de tota la realitat. D'una banda, el punt de vista 
del saber filosdfic és "el mes pie de contingut i el mes 
concret" tot i plantejar-se per sobre de la "mera empi
ria". D'altra banda, la idea absoluta o l'esperit absolut 
-que serien la síntesi o superació darrera- no cauen en 
l'abstracció í la manca de concreció, ja que son el resultat 
i el germen de tota la ciencia de la Idgica, de tot el 

^"^-^Enz. §25 nota. 
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^*^H.L. 8/29. 
^''^W.L. 238/727. 

sistema i, en definitiva, de tota la realitat racionalment 
compresa. Son alió mes rio, mes concret, perqué ha estat el 
resultat mediatitzat de totes les determinacions i, alhora, 
el germen des del qual aquelles determinacions assoleixen un 
mes auténtic sentit. La circularitat del pensament hegeliá 
rau en aixó i la historia universal -que a 1"época de Hegel 
no podía ser sino un fil lineal progressiu, sense retorn ni 
possible recaiguda- és també engendrada i compresa profun
dament per Hegel a partir del cercle que presideix el seu 
pensament. 

Quan Hegel parla de métode, está parlant d'un cercle genera-
triu que s'autodesenvolupa i que gaudeix de substancialitat i 
d'absolutesa precisament per aquest retorn a si. Aquest 
rebutjar tot mes enllá i tota trascendencia, per remarcar que 
és causa sui tant en el ser com en el coneixement -tant en 
l'ontologia com en 1'epistemología-, és el moviment mateix de 
la "cosa". Per aixó, «en aquest "métode" no hi ha abisme entre 
realitat i el coneixement. ün mateix cercle sembla moure's en 
els diversos ámbits en qué Hegel estructura la totalítat 
suprema -que en definitiva esquematitsa en el sistema-. En la 
Ciencia de la lógica podem veure el cercle del concepte -que 
és el métode d'aquesta ciencia-; "aquest moviment espiritual, 
que en la seva simplicitat es dona la seva determinació i en 
aquesta es dona la igualtat amb si mateix, que -per tant- és 
el desenvolupament immanent dol concepto, és el métode 
absolut del coneixement i -alhora- 1'ánima immanent del 
contingut mateix"^'^''''. 

Així en la Ciencia de la lógica, el métode és ja "ol concepte 
que té com a objecte -tant subjectiu com objectiu- com 
1'absolut, com 1 ' aut ocone i xer-so" ̂ "̂ ^ . I la idea absoluta -que 
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culmina aquesta ciencia- "no té un contingut concret" pero 
tampoc no és abstracta; és la "forma infinita" i "absoluta
ment universal" que és el seu únic contingut*'^'"', ja que ho 
agafa i ho conté tot -sense excepció- d'aquest cercle en 
esdevenir que inclou tot contingut i tota realitat. La idea 
absoluta, en ser-ho tot, no és res de particular, en aixó 
coincideix amb el ser; pero Hegel vol remarcar la distancia 
entre els dos extrems -que es toquen- de la Lógica. El ser 
mancava de mediació, de moviment intern, de determinació; 
mentre que la idea absoluta és 1'universal en tota mediació, 
en el moviment intern de desenvolupament, en tot el procés de 
determinació. Tampoc no és res de particular, és només el que 
és. pot dir de més concret i de més pie de contingut sobre la 
mediació i la determinació, sense fer referencia a cap 
mediació o determinació particular. En definitiva, la idea 
absoluta conté en si i per a si la forma universal del cercle 
complet - i , per tant, el contingut absolut-. La idea absoluta 
pot ser comparada també amb el noesi noeseos aristotélic i 
neoplatónic, en contraposíció a la mera a f i r m a d o del ser de 
Parménides. La distancia entre el ser i la idea absoluta de 
Hegel és del mateix tipus. 

Així podem comprendre les definicions de la idea com a 
"l'únic objecte i contingut de la filosofía", "la veritat que 
s'autoconeix i és tota veritat" o " el concepte racional que 
en la seva realitat coincideix amb si mateix"*""-''. La idea és 
la unitat del concepte i de la seva existencia en funció de 
contenir-se a si mateixa i a tot, en funció de tancar-se 
sobre si atuorealitzant-se i autoconeixent-se. La idea abso
luta "té en si tota determinació i la seva esséncia és 
retornar a si per mitjé de la seva autodeterminació CSelbst-
best immung] i part icul ari t zació" * ̂  *• i, alhora, "existeix 

^^''W.L. 236-7/725-6. 
^^•^W.L. 236/725. 
* ^ M d . 
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^•^'^W.L. 237/560. 
^'^'^Aquest és un nou motiu per justificar que la filosofía de 
la historia abasta la totalitat de la filosofía de l'esperit. 
^^"^WG. 734/553. 

només en aquesta autodeterminació de cone i xer-se . £s el 
germen i el record resultant del cercle que ella exemplaritza 
i que tot ho agafa. 

Igual com la Ciencia de la lógica i el sistema formen un 
cercle, també en la filosofía de la historia hi ha un cercle, 
pero no s'ha de cercar cap circularitat en l'empíria históri
ca, sino només en les necessitats especulativas que fan 
comprensible la totalitat de l'empíria -en la seva lógica més 
profunda-. El cercle no és en la historia universal mai un 
fenomen observable; és només una necessitat lógica -que ja 
trascendeix, ara sí, l'empíria- de la filosofía especulativa. 
Pero, en la filosofía de la historia, Hegel 1'afirma de la 
següent manera: tota la historia és el camí del qué Ja era en 
si per a esdevenir per a si. Ss el camí de l'esperit per 
passar i esdevenir par a ell mateix; el pas d'una existencia 
ímmadiata i natural -recordar el capítol sobre "esperit 
versus natura"- a una existencia i reconeixement plenament 
espiritual. També en la historia, l'esperit esté sol amb si 
mateíx^'"^' i tot el seu desenvolupament és un anar des d'ell a 
ell mateix. La distinció entre un i altre moment ve marcada 
per la medíació interna que ha sofert una mediació qua 
és alhora autocreació, autorealització o autoexterioritza-
ció i autoconeixement o autoconsciéncia. 

També en la historia l'esperit és "alió u", alió "infinit 
igual a si mateix" i la "ídentitat pura"*^* que només se 
separa de si com alió altre per retornar d'aquesta manera 
a si. L'esperit en la historia és un "sortir de sí" i 
"produir-se en el que és divers", pero no per perdre's en 
aixó altre de sí, sino per "posar-lo com a no-dívers Ccom 
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^^^WG. 721-2/544. 
^•^*W.L. 236-7/725-7. 
^^^V.G. 72-3/99. 
^"'«Ph.R. 5343. 
i^-'id. 

el seu mateix en si] i així recollir-se en si''^''^. Només 
així, l'esperit és 1'absolut en la histdria, ja que 1'absolut 
és el que es determina i realitza a sí mateix, el que és 
causa su i i que només esté en referencia a si 

Per a Hegel, l'esperit universal és "essencialment el 
resultat de la seva propia activitat; la seva activitat és 
en superar la immediatesa, negar-la i retornar a si"^^'-'. 
La histdria de l'esperit és la seva acció, perd aquesta acció 
reflexiva sobre si de l'esperit té dues vessants correlativos 
i, mútuament, immanents. Hegel mai no les separa i sempre en 
fa referencia conjutament, son el que nosaltres anomenarem 
com el procés paral.leí i conjunt d'autocreació i d'autoco-
neixement. L'acció que l'esperit exerceix sobre si mateix va 
en direcció alhora ontoldgica i epistemoldgica; ambdos 
aspectes son correlatius i inseparables ja que l'acció de 
l'esperit "és fer-se, en tant que esperit, objecte de la seva 
consciéncia, aprehendre ' s a si mateix expl icitant-se" ̂"̂ "̂  . 
Hegel barreja sempre els verbs del ser amb els del conéixer. 
El fer-se remet a prendre's com a objecte i 1'aprehendre's 
remet a 1'explicitar-se -alhora en la realitat i en el saber 
d'aquesta, alhora émpíricament i Idgicament-. Per aixd, diu 
tot seguit: "aquest aprehendre's és el seu ser C Se i n] i el 
seu principi, i la c o n s u m a d o d'un aprehendre's és al mateix 
temps la seva exteriorització CEntausserung] i el seu 
traspás"*^"'. El ser és el coneixer-se i el coneixer-se és 
1'exterioritzar-se; els verbs i els ámbits que l'enteniment 
tant curosament distingeix es tornen a confondre en 1'especu
l a d o hegeliana (llavors, la comprensió de 1'aparent galima
tías resultant és 1'única possibilitat de comprendre Hegel). 
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Evidentment, aquest procés és dialéctic i cada una de les 
superacions condueix a un nivell superior i a una nova 
escissió. Perd ara ens interessa mostrar com aquest procés 
únic conj umina alhora indestriablement el procés d'autocons
ciéncia o de coneixement Idgic i el procés d'autoexteriorit-
zació o de realització en 1'existencia empirica, ja que també 
aquí esté batallant amb aquesta distinció. Hegel interpreta 
l'aforisme délfic i socrátic -"coneix-te a tu mateix"- no 
només en la vessant del saber sino també en la vessant de la 
realitat, de 1'existencia, perqué "en concebre el que e11 és. 
Cl'esperits es dona una forma Cuna existencia, un acta! més 
elevada que la que constituía el seu ser"^"'^. En definitiva, 
l'esperit en autoconeixer-se s'estava donat un nou ser, 
d'estava autoentregant el ser i 1'existencia, s'estava 
autorealitzant. "L'esperit universal persegueix en la 
histdria universal realitzar la seva esséncia" perd la seva 
"acció és saber-se CwissenJ i coneixer-se Cerkennenl'"-"'^. La 
seva acció, dones, ve donada peí seu autoconeixement, la seva 
obra no és res més que ell mateix, el seu ser, i la fa alhora 
que s'autoconeix. La histdria és llavors aquest procés, que 
com tot procés no ' és immediat o instantaní, que és com la 
Fenomenología un llarg vía crucis alhora trégic i allibera-
dor. L'obra de l'esperit sobre si mateix "no es realitza de 
cop, sino gradualment, per etapes"^^^ i els esdeveniments 
concrets, particulars i empírics de la histdria son 1'exte
riorització i realització d'aquest nucí i Idgic, el fenomen 
d'aquesta esséncia. 

Com hem dit, també en la histdria l'esperit está sol amb si 
mateix i, per tant, no té cap altre objecte que si mateix; 
no el té ni el podria teñir, perqué per a ell només ell és 

isopj^.R. §343 nota. 
^«^V.G. 73/99. 
i«=id. 
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important. Si alguna cosa on corta mosura so 11 oscapa -com 
la mora omplria- manca cotalmont do valor por a olí -quo ós 
quí atorga valors a los cosos-. Hogol afirma quo no hí ha 
ros més alt quo l'esperit i que, por tant, ros no podria sor 
digno d'oll; havia do convertir-so, dones, on ol sou propi 
objecte. Llavors, no pot "trobar la pau" sino dosprés 
d'haver-so conegut, por aixó la mota do la historia és 
coneixer-se i "objoctivar aquost sabor, transformar-lo en un 
món oxlstont, produlr-so objoct1vamont". Només on l'empíria 
té consciéncia de la sova propia follcitat i llibortat, 
porqué allí ós on 1'objectivitat os correspon a 1'"exigencia 
interior"»"*. 

D'aquesta manera, la historia és la realització de la 
llibertat, tant en l'esperit universal com per ais homes, 
perqué l'esperit només assoleix consciéncia de la sova 
llibortat mltjancant el sabor deis Individus particulars, els 
quals es fan univers»ls en saber-se moments i particips de 
l'esperit universal. Per aixó, l'Qsporlt s'ha d'exterior itzar 
-amb una aparent pérdua de sí- com a esperit subjeetiu l 
objectiu, tot Intentant retornar a si com esperit absolut. 
L'esperit universal ha de ser també esperit del món i esperit 
en el món, aquest és el sentit més profund de l* ambivalencia 
semántica de tíeltgeist. 

Podem dir que l'esperit s'autocrea i s*autoconeix en la 
historia en un únic i indestrlablo procés en qué, alhora que 
S'autocrea. s'autoconeix 1 que, alhora que s•exterioritza 
empiricament, és realitza també lógicament. Només per mitjá 
de la seva exteriorització en una empíria pot l'esperit reve-
lar-se a si mateix la seva lógica -el seu ser essencial-. 
Pero aquest ser essencial té les seves característiques 
propios segons el mitjá empíric en qué es realitza i d'aquí 

»""V.G. 74/100. 
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brolla -com hem vist- 1'especificitat de la filosofia 
de la historia. Per aixó, esdevé un lloc privilegiat on 
l'esperit s'autorealitza de la manera mes complata i s'auto-
coneix -també- de la manera mes completa. Aixi, els dos 
processos coincideixen indestriablement en la historia 
universal, ja que ella és el record de 1'autorealitzaci ó 
total de l'esperit i -com afirma Hegel en la Fenómenologia-
només de la totalitat del record del seu asdevenir brolla el 
saber absolut -l'autoconeixement-. La filosofia de la 
historia permet accedir dones a l'autoconeixement suprem ja 
que és 1'autoconeixement de la realització empírica i 
efectiva de l'esperit. No és, per tant, el coneixement pur i 
avant la lettt'e de la lógica, sino 1 ' autoconsciéncia plana 
del contingut i de la riquesa de tota la seva existencia. 
No és el record d'una lógica irrealitzada com tampoc no n'hi 
ha d'una empíria sense logos; aquesta darrera no deixa rastre 
en el concepte, mentre que la primera no deixa rastre en la 
realitat. La historia és el record de la idea -unitat de 
concepte i d'existéncia empírica, de lógica i d'empíria- i és 
el record, per tant, de l'esperit del món -no de l'esperit 
pur- . 

Hem pogut veure, dones, que tant autoconeixement com auto-
creació son moments tant correlatius i immanents 1'un de 
l'altre com la nostra distinció entre lógica i empíria. 
L'autoconeixement lógic implica l'autorealització empírica, 
per poder-se considerar així com a objecte, pero paral.lela
ment 1'autorealització implica un autoconeixement, perqué 
l'esperit -a diferencia de la natura- té consciéncia de si i 
aquest és el seu ser a desenvolupar. L'esperit és logos. 
logos de i sobre si; si és empíria és perqué necessita 
un mírall material on mirar-se. La nostra distinció enllaca, 
dones, plenament amb el nucí i mes especulatiu da la filosofía 
de la historia hegeliana; pero no podíem acontentar-nos 
"només" amb ell, perqué aquest nucí i no expresa -com el 



mateix Hegol reconeix implJcitament ©n la defincíó d'idea 
absoluta, p^r «xampíe- la totalitat do la ríquosa i la 
complexitat que s'amaga en la filosofia de l'esperit o de la 
histdria universal. 
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4 . 1 4 . - PROGRÉS I DESENVOLUPAHENT 

Hegel, com tothom a la seva época, fa servir el terme 
Forstchritt (que traduirem per "progrés"). També usa els 
termes Vorgang. Gang. o Fortgang i, sobretot, el terme 
Entwicklung (que traduirem per "desenvolupament"'^'^''*). El 
primer i el darrer s6n molt importants perqué, si bé Hegel 
participa del gran fetitx de la modernitat que és la idea de 
progrés^^'*, interioritza aquesta noció, li dona un significat 
mes especifie i 1 i fa jugar un paper molt peculiar en el seu 
pensament. Pensem que el seu significat i paper és molt 
revelador de la manera com Hegel pensa la filosofia de la 
histdria. 

Hem de dir que Hegel no rebutja el terme Fortschritt (difi-
ciIment hom en podia prescindir a la seva é p o c a ) , pero el 
matisa notablement i usa mes sovint el terme Entwicklung. La 
concepció que del progrés té Hegel és deutora de la seva 
concepció de desenvolupament, ja que els matisos que hi 

'•«^Rebutjem totalment la tradúcelo "evolució" -malgrat que 
tant José Gaos com César Armando Gómez, traductors de la 
filosofia de la histdria ho facin així sisteméticament-
perqué considerem que és fruit d'un anacronisme que vol 
convertir el pensament de Hegel en postdarwiniá. Al nostre 
judici, el terme evolució no trasmet la connotació de 
"teleología immanent i racional" que és essencial en el terme 
hegelié de Entwicklung. Aquest és plantejat sempre com un pas 
del qué és en si o en potencia a per a si o en acte, per una 
necessitat interna i racional i no per atzars exteriors. El 
terme evolució trasmet precisament, al nostre parer, aqüestes 
connotacions d'atzarositat, de causalitat externa, de telos 
débil i no ciar, de manca de direcció. 
^^^Manfred Riedel ha estudiat molt bé la idea del progrés en el 
context hegelié -amb referéncies a précticament tota l'edat 
moderna- en el seu article "Fortschritt und Díalektik ín 
Hegels Geschíchtsphilosophie". 
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*o*V.G. 149-155/189-97. 
i^e'^Deixant d© banda qu© li reconegui un cert valor especulatiu 
Així a Ph.R. §343 diu "els que han afirmat aquesta perfecti
bi litat han albirat quelcom de la natura de l'esperit". 

introdueix tendeixon a assitni lar-los, de manera que "Fort-
schr i tt" és tradu'íble -en la práctica totalitat deis casos-
per "Entwicklung" i aquest conté sempre la noció da perfecti-
bilitat. D'altra banda, hom ha estat d'acord que, per a Hegel 
i els seus coetanis alemanys, el model de desenvolupament o 
progrés espiritual i histdric estava basat en el creixement 
orgánic d'un ser viu -des de la llavor o germen fins l'orga-
nisme adult-. En el cas de Hegel, el concepte de desenvo
lupament o progrés orgánico-espiritual es barraja molt aviat 
amb la seva concepció lógica; responen, per tant, al model de 
moviment lógic qu© Hegel exposa de la manera més completa en 
la seva Ciencia d© la lógica. 

Nosaltres ens 1 i mi tarem aqüi a comentar 1'ús qu© en fa 
en la filosofia de la historia. Evidentment, Hegel s'ha de 
plantejar el problema de la idea de progrés i ho fa directa 
comparació amb la d© desenvolupament. Cal dir que es decanta 
per la segona, si bé no renuncia a fer-lo servir, pero quan 
l'usa ho fa a partir del model i significat del terme 
desenvolupament. Pensem que malgrat que tots dos termes 
son fets servir amb un significat tecnificat, el que es manté 
més proper a l'üs quotidiá i a les connotacions generaIment 
acceptades és ©1 terme Entwicklung. Hegel afirma^"* qu© la 
idea de progrés esté basada en la idea de perfectibilitat 
-Perfectibilitat- (neologisme introduxt per Rousseau), la 
qual -així com totes les nocíons trivials de progrés- están 
basades només en un canvi quant itat i u'-®''. Per a Hegel, hom 
tendía a afirmar el progrés cap a millor -com Kant- com un 
mer afegir-s© acumulativament a dintre d'un mateix ordre de 
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^«ssDomenico Corradiní a contraposat la diversa concepció dal 
progrés de Kant i Hagel a "Kant E Hegel; dialettica e 
xonstanti storische". Valls en una conferencia també ha 
contraposat la noció en Kant, Fichte i Hegel. 
ie-'V.G. 149-50/190. 

c o s e s e r a , per tant, un progrós merament quantitatiu de 
suma d'unitats homogénies. 

A aquest error calia afegir que el mer perfeccionament o 
perfectibi1itat quantitativa és una idea tan indeterminada i 
poc concreta que el seu signifícat resta reduít al de mera 
mutabilitat (Veranderlichkeit)• Es a dir, com l'afirmació 
d'una mera capacitat de canviar, ja que aquesta noció de 
progrés valora només el canvi i ho fa exclusivament a nivell 
empíric. Afirma només la t r a n f o r m a d o de l'empíria sense 
teñir en compte un auténtic canvi alhora lógic i empíric. 
Postula que la mera realitat empírica canvia dintre de la més 
absoluta indeterminació i, per tant, sense telos o logos• No 
té própiament un fi intern, intrínsec i lógic, que actuí de 
telos de la transformado i, per aixó, aquesta sembla mancar 
da lógica. Segons Hegel, la idea de perfectibi1 itat quantita
tiva no té una meta que es desprengui de la seva esséncia, 
que li sigui consubst-ancial , sino que alió millor, superior o 
més perfecte és "totalment indeterminat"*""'. Com a prova de 
la indeterminació d'aquest tipus de progrés, Hegel es 
pregunta qué és aixó més perfecte o millor? Constata qua 
ningú no s'atreveíx a donar-ne una resposta o definíció, 
alhora que qui ho fa es basa només en la seva opinió contin
gent i particular -és a dir, no dona cap esséncia universal 
auténtica-. 

Aquesta mancani^a implica, a més a més, el menysteniment dal 
present efectivament existent en favor d'un ideal perdut en 
un més enllé o en un futur llunyé. Quan hom defineix alió 
millor o més perfecte -encara que siguí com una mera opínió-
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^•'"V.G. 150/191. 

i afirma la idea de la perfectibi1itat, menysté 1'existencia 
present en favor d'un futur ideal. Aixi, tant el present com 
el passat esdevenen simples moments mancats o mers mitjans 
sense cap valor per ells mateixos. Son només una part a 
oblidar del camí vers 1'ideal futur- Alió realment important, 
essencial i absolut és alió postulat en el futur. L'ara i 
aquí resta simplement com quelcom a superar sense que tinguí 
cap valor. El passat i present resta, dones, com una realitat 
merament empírica que no té cap valor en si mateixa, és 
només la c o n s t a t a d o empírica que 1 ' ideal encara no s'ha 
acomplert. Com que no hi ha un auténtic Iligam lógic i 
essencial entre passat i present amb aquell futur, Hegel 
pensa que la idea de perfectibi1 itat acaba en una nova forma 
de transcendencia. Alió millor o mes perfecta esdevé un ideal 
transcendent i d'impossible realització. 

Donat que 1'ideal de perfectibi1itat humana es conclou en 
l'afirmació una transcendencia indeterminada, llavors resta 
redu'ít a la p o s t u l a d o del canvi peí canvi, la mutabilitat 
per la mutabilitat. Així, critica Hegel, hom acaba absolutit-
zant el canvi empíric i no el fi lógic o telos del canvi, i 
hom es preocupa per la mera empíria i no per la lógica que en 
ella hi ha. La perfectibi1itat i el progrés quantitatiu és 
llavors només un canviar sense meta, un canviar peí canvi 
mateix, sense rumb ni finalitat. Hegel esté criticant 
d'aquesta manera la idea de progrés que a 1'época podien 
sotenir un Turgot, un Lessing, un Kant o un Condorcet. Fa 
referencia -fins i tot- al segon^*":', del qual alaba la seva 
idea de 1'educado del genere humé com quelcom realment 
"espiritual" i especulatiu. Li critica, no obstant, el que 
normalment rebutja de Kant; el romandre en un nivel 1 merament 
formal i de mera abstracció, no dona la determinació concre
ta. Igual que la moral kantiana -que fracassa quan hom li 
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demana la d e t e r m i n a d o concreta; qué he de fer ara i aquí?-
la idea d'educació de la humanitat de Lessing no és definible 
concretament a nivell especulatiu rigores i afirma només una 
mera acumulativitat quantitativa a una qualitat que ja 
pressuposa. 

El terme Entwicklung. en canvi, ja és una altra cosa i per a 
Hegel "el principi del desenvolupament" té un sentit més 
precís'-"'"* , ja que implica que en la seva base "hi ha. una 
determinació interna, una pressuposició existent en si. que 
es realitza en 1"existencia". La idea de desenvolupament 
pressuposa ja que hi ha un Iligam lógic i teleológic entre 
tots els moments successius, que hi ha quelcom que es 
desenvolupa; una base, germen o subjecte del desenvolupament. 
Aquesta base ja preexistent esté unida a la seva total 
realització o e f e c t u a d o per una lógica i un telos. Pressupo
sa, dones, un en si que ha d'esdevenir per a si, pero 
que ja és -i sempre ha estat en potencia- el mateix que 
després seré per a si. Hi ha, per tant, una Ídentitat 
profundament especulativa entre la base i el resultat, i 
aquella primera no és menystinguda davant el resultat final. 
Tots dos moments son necessaris i formen part de la mateixa 
unitat que és la totalitat del desenvolupament. 

Per a Hegel, el progrés només existeix quan és un desenvolu
pament de les determinacions ja existents en si. Així resulta 
que l'auténtica noció de progrés necessita d'una base, la 
qual s'anirá determínant. El desenvolupament pressuposa una 
lógica o un telos en un principi abstractas i irrealitzats 
que passen, a poc a poc, a raalitzar-se en 1'existencia 
empírica. La idea de desenvolupament no té, dones, el seu 
lloc tant en 1'existencia empírica i en la seva mera mutabi
litat -com la idea de progrés quantitatiu- sino en la lógica 
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interna del procés; parteix de la identitat lógico-especula
tiva entre potencia i acte, entre base i resultat, entre en 
si i per a si. 

Aquesta identitat, pero, no es basa en la mera acumulativitat 
quantitati va, ans al contrari, en el canvi qualitatiu i 
profund. Mentre que en la idea de perfectibilitat la qualitat 
no canvia, només s'incrementa la seva quantitat, en el 
desenvolupament hi ha canvi qualitatiu, ja que no és el 
mateix la llavor de la mostassa que 1'arbre adult. Si hi ha, 
malgrat aixó, una identitat entre 1•una i l'altra, no és una 
identitat en 1'existencia empírica sino una identitat en el 
procés, en el telos i en la lógica d'aquest tejos.. Així com 
1'arbre de la mostassa, també la historia es desenvolupa per 
mitjá de transformacions dialéctiques que canvien profunda
ment 1'empiria histórica i que son només reconegudes des de 
la lógica del procés. La seva identitat és profundament 
especulativa i només la lógica dialéctica ens la pot donar. 

Hegel no s'está de proclamar l'analogía del canvi historie i 
espiritual amb el deis organismos vius; "el desenvolupament 
convé també Calhora que a l'esperit3 ais objectes naturals 
orgánics"^"'=^. Pero hem de recordar que, per a Hegel, en el 
canvi del món espiritual hi ha una transformado qual itat iva 
encara mes profunda. Hi ha un pas mes intens en la negativi
tat, l'esperit ha de fer un treball mes dur i mes esforcat 
sobre si mateix i contra sí mateix. S'ha de superar tenint-se 
per obstacle, perqué la lógica espiritual es realitza només a 
base de destruir í canviar la seva forma empírica immediata 
i, fins i tot, canviar el propi concepte. Molt al contrari, 
en el cas deis organismos naturals el desenvolupament es fa 
d'una "manera mes directa", sense cap resistencia radical i 
sonso canvi en el concepte. La llavor de mostassa no ha de 
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superar cap obstacle intern per tal d'arribar a ser arbre, 
1'esperit sí. 

Com ja hem comentat ámpli ament, en el cas de l'esperit si 
pas de la seva determinació potencial i en si a la seva 
realització plena es fa mitjancant la consciéncia i la 
voluntat -que están presoneres en un principi de 1'animali
tat-^''^. I és que el desenvolupament espiritual no és, com en 
el cas deis organismos naturails, un sorgir passiu, sino que 
és un treball actiu en contra de si mateix. Ss una transfor
m a d o interna que canvia el propi ser en dura Iluita en 
contra si mateix. 

Precisament perqué el desenvolupament espiritual és un 
progrés del propi en si vers el propi per a si, l'esperit és 
definit per Hegel com un retorn a si mateix i no un avanc 
etern o indefinita""*, com era en el cas de la idea de la 
perfectibi1itat. L'esperit té com la seva esséncia el 
cercar-se a si mateix, fer del seu en si el seu per a si. 
D'aquesta manera el desenvolupament o el progrés ja no és un 
joc exterior de contingéncies, no és una perfectibi1 itat 
deixada á l'atzar de les circumsténcies, sino un impuls 
intern que té la seva lógica i racionalitat universal. 
Emana d'un principi intern invariable al llarg del procés, 
una identitat especulativa i lógica, un germen espiritual. 
L'esperit és ja en si aquest principi intern invariable i 
esdevé, per tant, el factor determinant absolut de si mateix 
i, alhora, és el principi intern absolutament poderos de la 
historia i el seu progrés essencial. L'esperit com a factor 
determinant nega i domina les contingéncies empíriques i les 
usa per ais seus fins lógics -astucia de la rao-. 
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En definitiva, Hegel basa en aquesta concepció del desenvolu
pament lógic (moviment intern des d'un en si a un per a si) 
la seva noció de progrés historie El progrés esdevé aixi un 
desenvolupament lógic que té un contingut plenament concret i 
especulativament fonamentat: el desenvolupament de la 
Ilibertat. La Ilibertat, que -com hem dit- és la necessitat 
interna de la propia espontaneitat de l'esperit, és la 
necessitat que en si ja constitueix el ser lógic i teleológic 
de l'esperit. La Ilibertat de l'esperit és el seu impuls 
intern que el projecta (com a necessitat intima, autónoma, no 
afectada per res extern) a autorealitzar-se i autoconeixer--
se. 
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4.15.- LA FI DE LA HISTbRIA O UNA HISTORIA ARRIBA AL SEU FI 

En aquest apartat comprovarem breument com la distinció entre 
lógica i empiria, que hem proposat per interpretar la 
filosofia de la historia de Hegel, ens permet exposar i 
comprendre molt eficacment un problema molt debatut: si Hegel 
afirma o no la fi de la historia en la seva época^'^». 

Hem de comentar dient que Hegel ens sembla una excepció 
notabi1 issima en la moderna filosofia de la historia, la qual 
es basava en la postulació d'un ideal concebut per a ser 
projectat en el futur. La coordenada temporal del futur, en 
el qual projectar tendéncies actuáis o passades, és una 
característica essencial de la moderna filosofía de la 
historia, mentre que no ho és per a Hegel. Ell es nega en tot 
moment a parlar del futur, a intentar anticipar o preveure el 
futur. Aquesta postura és correlativa -pensem- a la tant 
própiament seva de negar-se a menystenír el present o el 
passat enlluernat per un futur ideal, i en definitiva, 
transcendent. Hegel es nega a desvalorítzar el present o el 
passat a partir de la postulació -per forga abstracta- d'un 
futur idealitzati molt al contrari, es proposa com a fi 
essencial de la seva filosofía de la historia el descobrir la 
racíonalitat -la lógica- del present i del passat -mai no del 
futur-. El seu problema és comprendre la rosa en la creu del 

i-?f5gl 1 libre cléssic és el de R. Maurer Hegel und das Ende der 
Geschíchte si bé es limita básicament a la Fenomenología de 
1'esperit. Després va publicar el seu article "Hegel et la 
fin de l'histoire". Mes recentment, Raymond Plant ha plante
jat molt bó en el seu article "Is there a future in the 
philosophy of hístory" els arguments a favor i en contra 
d'aquesta tesi en el pensament hegeliá, tot i que després 
s'aparti del nostre tema, considerant el problema en obres 
d'autors actuáis com son Danto, J. Feínberg i Davidson. 
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'̂•'̂ Tarobé podem pensar que ha estat per aixó, que va formular en 
el curs de 1819-20 (editat per Henrich) la frase canviant el 
verb "ser" peí verb "esdevenir". Aquesta formulació amb el 
^^trb werdan. no ha de ser compresa com un desiderátum 
a llarg termíni, sino com la convicció que on hi ha auténtica 
realitat -o correlativament, auténtica racionalitat- no pot 
trigar massa temps en fer-se del tot evident la seva raciona-
litat -o respectivament, la seva realitat-. Hegal no planteja 
l'afirmació abstracta i poc compromesa d'una adequació futura 
en un moment mes o menys llunyá, sino que, fins 1 tot en 
aquesta formulació mes débil, fa una aposta d'absoluta 
radicalitat: el que mostra una palpable manca de realitat 
efectiva -o de racionalitat- no pot ser considerat en sentit 
fort com a racional -o real efectiu--

present i evitar imaginar«se un futur i d l U c , davant del qual 
tant present com passat esdevenen moments mancats. 

El máxim a qué s'atrsveix Hegel és a parlar del futur 
immediat que ja veia implicit o en procés da realització 
essencial en el present. Només s* atreve ix a la mínima 
projecció del qué ell ja veia exprsssat implícltament en la 
racionalitat o lógica del present. Per aixó, en la Filosofi a 
del dret no acaba de distingir del tot l'estat existent 
efectivament en el seu temps i l'estat que -segons ell- ja hi 
era implicit. També aixi es pot comprendre l'afirmació que 
diu que alió racional esdevé real* aquí la identitat está 
plantejada sobre la base que, el que és auténticament 
racional en el present, conté en si la necessitat de la 
realització empírica i efectiva en un temps immediat'""'. Paró 
no s'ha de pretendre cercar mai en Hegel ni l'equivalant a la 
p o s t u l a d o marxlsta d'una societat futura plenament comunis
ta, ni l'afirmació de Kant -per a un temps molt llunyá- d'una 
societat plenament il.lustrada, que eren en tots dos casos un 
desiderátum mes que no una auténtica previsló racional. 

Correlativament al rebuig de parlar abstractamenc del 
futur, hi ha en Hegel la recerca del qué ara i aquí és 
absolut. Per a ell, l'absolut no está mai en un futur -mes o 
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meys hipotétic- sino en el present, ja que 1'absolut actual 
és el resultat del desenvolupament progressiu de tot el 
procés de la histdria -la seva culminació-. Així el que ara i 
aquí és real efectiu esdevé per a Hegel un moment lógic 
inqliest ionable, esdevé quelcom que romandrá com una fita 
absoluta i amb valor infinit. Ningú mai no la podrá desquali-
ficar o menystenír, perqué la comprensió auténtica del qué 
s'esdevíndrá posteriorment passará necessariament per la seva 
comprensió i acceptació -per aixó és una fita absoluta, que 
mereíx ser elevada a esperit absolut-. Per comprendre i 
reconci1iar-se amb el present cal -per a Hegel- la comprensió 
i reconci1iació amb el que d'absolut, de racional i de lógic 
hi ha hagut en el passat. 

Per aixó cada moment de reconcí1iació, cada present absolut, 
és en certa mesura per a Hegel una fi de la historia, ja que 
en ell ha culminat tota la lógica del passat. En ell s'ha 
acabat i ha culminat un desenvolupament dialéctic i l ó g i c 
Amb ell es tanca una etapa, una época en el desenvolupament 
de l'esperit universal. Com veiem, la p o s t u l a d o o la 
t e n t a d o de postular la fi de la historia, no es produeix mai 
en Hegel a la manera d'una projecció en un futur llunyá, sino 
a partir del present immediat. 

Pensa Hegel que en la historia hi ha moments privilegiats i 
que en ells hi ha una reconcí1iació efectivament existent. 
Son uns breus íntants feli<;os o afortunats, en els quals s'ha 
assolít la s u p e r a d o i reconci l iació de l'escissíó passada i 
encara no s'ha presentat la nova escissió. Aquests moments 
límít li fan pensar en la fi de la historia, perqué efectiva
ment "una historia" ha acabat i encara no n'ha comeng;at cap 
altra. En les Llicons d'historia de la filosofía. per 
exempla, diu; "pero aquest és el punt de vista de 1'época 
present i la serie de les formacíons espirítuals conclou 
per ara en aixó. Per tant aquesta historia de la filosofía ha 
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"'''Heinz Kimmerle "Zum Verhaltnis von Geschichte und Philoso
phie im Denken Hegels" també opina que el discurs de la fi de 
la histdria no té res a veure amb 1'obertura d'un espai en el 
qual no pot esdevenir-se ja cap cosa, sino que está relacio-
nat, sobretot, amb la consciéncia de Hegel que el propi 
pensament culmina la histdria de la filosofia. 
*'°V.G. 92/121. 

concias"• Evidentment, Hegel pensa que amb ell alguna cosa ha 
arribat a la seva fi en la histdria de la filosofia, d'alguna 
manera una -"aquesta", diu- historia de la filosofia s'ha 
acabat; perd la formulació mateixa deixa oberta la porta a 
una altre desenvolupament. 

Tampoc, no s'ha d'interpretar aquesta aparent fi com si Hegel 
penses que deixen d'esdevenir-se coses, de passar coses'"". 
En aquests breus moments afortunats continúen "passant" 
moltes coses, perd com diu Hegel; aqüestes époques felices 
s6n planes en blanc per a l'esperit universal*"'*'. Per a usar 
la nostra terminología; passen coses empíriques paró hi 
manquen auténtios esdeveniments amb sentit Idgic per al tot. 
S6n moments en qué els esdeveniments s'esgoten en el seu 
significat particular i empíric, i no trascandeixen més enllá 
amb sentit universal. 

La fi de la histdria en Hegel no s'ha de veure com la fi real 
-en el sentit vulgar d'empíric- de la histdria. No és que 
deixin de passar coses, sino que ha desaparegut la significa-
tivitat d'aquestes coses que passen. No s'acaba la histdria 
com a successió temporal empírica, només s'acaba la histdria 
com a desenvolupament Idgic i significatiu d'un telos. No 
s'ha acabat, per tant, la histdria empírica sino la Idgica de 
la histdria. Hegel pensa que en aquests moments és com si la 
Idgica de la histdria s'hagués pres un moment de descans, com 
si el déu creador descanses un dia per poder recuperar 
forces en la seva eterna creació. El logos de la histdria 
sembla deturar-se, sembla haver assolit el seu fi darrer. 
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sembla acontentar-se en si mateix. El projecte lógic sembla 
acomplert definitivament i el fi assolit sembla ser el fi 
darrer de la historia. 

Un poblé abans d'entrar en la historia universal té una 
historia i la pot teñir també amb posterioritat; el mateix 
s'esdevé ara: la historia empírica continua amb posterioritat 
a la seva culminacíó lógica, igual com preexistia abans que 
cap poblé assolís l'estadi estatal i comencés la lógica de la 
historia hegeliana -el que ell pensa que és 1'auténtica 
historia-. L'aparent fi lógic de la historia no implica la fi 
de la historia empírica, aquesta es pot perllongar indefini-
dament mes enllá. 

Aquesta ha de ser al nostre judici la c o n t e s t a d o a 1 ' acusa
d o simplista que se li sol fer a Hegel. En primer lloc, s'ha 
de deixar ben ciar que en tot cas no s'acaba la historia -en 
el sentit de res jgestae. d' esdeveniments empírics- sino només 
la historia entesa com a historia amb telos i logos univer
sal. Un altre problema diferent i mes interessant és: si 
acabat un telos de la historia -encara que aquest sigui el 
hegeliá- ja no n'és possible un de nou. 

Evidentment, en tant que Hegel va sostenir que la seva 
proposta era omnicomprensiva -el seu logos i telos haurien de 
ser omnicomprensius-, havia de postular que amb ell s'acabava 
la historia en tant que desenvolupament lógic i teleológic. 
Pero, hem de teñir en compte que en la filosofia de la 
historia hegeliana els moments -temporalment limitats- de 
reconci1iació han estat seguits sempre per una nova escissió. 
La dialéctica de la historia no ha acabat maí i sembla 
difícil afirmar que pugui un día acabar per sempre més¡ Hegel 
defineix, per exemple, l'esperit com "aquest moviment infinit 
energeia i entelejeia (energía CEnergieJ i activitat CTát ig-
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^'^''V.G. 161/204. 
=ooj|ggQ2 ens sembla un esperit fáustic molt ciar perqué, d'una 
banda, s'entesta en cercar el moment absolut -vol descobrir, 
veure i gaudir 1'absolut- pero sap perfectament, d'altra 
banda, que l'instant félic o absolut no es pot aturar. No 
obstant, el Hegel vell -i aixó li és molt propi- no vol 
caure en una sentimentalitat trágica -ni tan sois heroica-; 
sembla pensar que si, tot i només un instant, s'ha tocat 
1'absolut ja no hi ha motiu de que ixa. I 1'absolut, per a 
Hegel, no és mai res d'amagat, de transcendent o de reservat 
a uns pocs; l'absolut está en la realitat i la vida quotidiá-
nia -empírica-, a 1'abast de tothom, només cal saber-lo 
descobrir. 

keit ] ) que mai no es para"^*'"'. De fet, Hegel no afirma mai 
que la superació d'una escissió impideixi que n'aparegui una 
de nova; fins i tot, 1'estructura de la dialéctica está 
basada en qué el tercer moment d'una dialéctica pot consti
tuir el primer moment d'una de superior. El pensament hegeliá 
-tal i com 1'exposa en la major part de les seves obres- es 
caracteritza per un successió de reconci1 iacions i escis-
sións; si bé sempre acaba proposant una culminació absolu-
ta''*̂ "-', també fa referencia sempre a. la circularitat del 
discurs -que implica un no poder-se deturar en un moment 
definitiu sino que immediatament obliga a tornar a comencar-. 

Hegel considerava el seu sistema com una estructura circular 
que s'acabava tancant sobre si mateixa, de manera que només 
el conjunt se sostenía i, al contrari, cap deis seus moments 
individuáis podia mantenir-se per si sol i ailiat del 
conjunt. Aixó ens porta a la consideració que la circularitat 
no evitava el que hi haguessin uns moments privilegiats i que 
no hi hagués una superioritat clara d'uns moments respecte 
d'altres. El sistema té una organització jerárquica on 
els moments se superen dialécticament, aixó implica que n'hi 
hagi un de superior (en la Ciencia de la lógica la categoría 
superior i omnicomprensiva és la idea absoluta, en el sistema 
complet la ciencia és el moment superior, més perfecte i més 
abastador). Pero Hegel es nega a considerar que assolits 
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aquests tnoments el pensament es deturi satisfet en el seu 
camí i en el seu raonar; molt al contrari, ha de tornar a 
comentar el cercle -que només llavors adquireix plenament 
sentit com a tot i en cada una de les parts-

En la filosofia de la histdria universal una cosa ha canviat; 
» 

la circularitat deixa de ser tant evident. Hegel pensa dintre 
de la idea del progrés del seu temps -tot i que la reinter-
preta- i no pot acceptar 1'etern retorn del mateix -que és el 
tipus de moviment de la natura-. La histdria és progressiva i 
no s'ha de pensar que, arribat el seu fi, torni a comencar 
peí seu inicí. Halgrat aixd, és cert que la histdria només és 
comprensible des de la seva consideració total -com ja 
hem mostrat-, llavors s'esdevé .que només des de la. fi de.la 
histdria, es fa plenament comprensible. D'altra banda, aquest 
procés de coneíxement de la histdria s'ha produ'ít infinites 
vegades, cada época ha totalitzat la seva histdria, tot el 
passat fins a ella. Per aixd, s'ha de dir que cada época s'ha 
vist i s'ha compres com la fi de la histdria i des d'ella ha 
totalitzat el record del passat. 

Cada present i cada época ofereix, dones, una possibilitat de 
totalitzar la histdria i des de si mateixos autoproclámar-se 
com la fi de la histdria. Llavors, hom cercaré el telos i 
®^ 1ogos que condueixen cap a si mateix i que li donen 
sentit. Per aixd, d*alguna manera en ©lia culminaré un talos, 
que no será cap altre que si logos concret que i i dona 
sentit. En cada época, dones, és possible per un instant 
aquest moment faüstic en qué cada época se sentirá satisfeta 
amb el seu present i amb el seu passat. D'aquest manera i per 
un instant, hi haurá plena reconci1iació entre present i' 
passat, entre la génesi i ©1 resultat de la génesi. Llavors 
també, tot alld real efeetiu i empíric mostrará explícitament 
la seva legltimitat, la seva racíonalitat i la se.va necessi
tat Idgica. 
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Per6, aquest moment de plenitud i reconci1iació no ha 
d' implicar en el pensament hegeliá la fi definit iva de la 
historia empírica o lógicaj al contrari, és plenament 
coherent amb el pensament hegeliá la possibilitat que la 
dialéctica ofereix que s'esdevinguin nous esdeveniments 
empíricament existents i lógicament valuosos- La dialéctica 
no ha d'acabar amb una darrera reconci1iació histórica, sino 
que el seu camí empiric i el seu desenvolupament lógic resten 
encara oberts. 

El pensament dialéctic hegeliá es caracteritza perqué, 
malgrat que en cada reconci1iació se supera un determinat 
tipus d'escíssíó -que com a tal ja no es torna a presentar, 
ja que sino estariem en un cercle-, l'escissió torna a 
produir-se -si bé a un nivel 1 superior i amb una significació 
diferent-- Aixi resulta que hi ha en tota reconci 1iació la fi 
d'un telos i, per tant, hom pot pensar que amb aquesta fi tot 
s'acaba. Pero, per a Hegel és ciar que aquesta consideració 
s'esdevé només a partir d'un punt de vista particular i 
parcial, que ara ja no és el punt de vista universal i 
absolut-

En la Fenomenologia de l'esperit la consciéncia que fa 
1'experiencia fenomenológlca creu sempre haver arribat a la 
fi de la seva vida pero, mes tard, se n'adona que només era 
la fi d'una vida inferior i mancada, que així accedía a 
una vida i a una consciéncia superior. Cada época i cada 
poblé en la historia están abocats a la mateixa experiencia, 
viuen la seva decadencia com la seva mortj pero els savis, 
els que contemplen la historia des del tot, veuen la decaden
cia deis pobles com un dictamen mes del tribunal de la 
historia, pero no la seva fi. Així, malgrat que els subjectes 
particulars puguin creure que amb la resolució de la seva 
escissió particular s'acaba la historia, en realitat només 
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s'acaba la spva h i st 6ri a• Per a ells, ja no restará efectiva
ment sino la permanencia purament empírica sense sentit lógic 
universal, pero en un altre lloc i per a un altre subjecte 
historie continuará el desenvolupament lógic de l'esperit 
un i versa 1. 

El pensament hegellá ens permet comprendre -la qual cosa ós 
un mérit que no es pot negligir- que, cada vegada que hi ha 
una reconci1iació en la historia. en un cert sentit s'ha 
acabat la historia per ais que viuen en aquell estadi. 
Comprendre que només des d'un punt de vista superior hom pot 
sentir l saber que la historia no ha acabat. S'esdevé 
dones el mateix que en la Fenomenología^*"" • por al nosaltres 
que observa des del saber absolut només mor alió que ha estat 
superat, el que no era sino el límít i la finitud. 

En conclusió, el pensament hegelIá está abocat tant a negar 
la possíbilitat de la fi de la historia com a pressuposar-lo. 
D'una banda, la dialéctica hegeliana resta sempre oberta i 
Hegel afirma el canvi qualitatiu í la superació indefinida de 
les exteriorltzacions insatisfactorí es; pero. d'altra banda, 
afirma sense cap mena de dubte la possíbilitat d'assolir 
l'absolut -l•exteriorítzació ja satisfactoria- i el seu logos 
filosófíc es tanca sobre si en base a la seva pretesa 
omnicomprensivítat. Hi ha, per tant, una duplicitat de base 
en aquesta qüestió; ara bé si no volem trivialitzar el 
seu pensament, hem de dir que el problema no es planteja 
a nivell "empíric" sino a nivell "lógic". Hegel mai no afirma 

-'^^No hem d'oblidar que el problema de la fi de la historia es 
planteja básicament a partir de la Fenomenología de l'esperit 
i de les Llicons d'hístória de la filosofía, que son on Hegel 
mostra més tendencia a voler clausurar el temps. Correlativa
ment és lógic que algunos de les obres més conegudes sobre 
aquest problema se centrin en el cas de la Fenomenología, com 
és el cas de tlaurer -també és el cas de Jean-Renaud Seba en 
el seu escrit "Historire et fin de l'histoire dans la 
'Phenomenologie de l'esprit' de Hegel"-. 
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='^^La possibilitat de pervivéncia empirica és tan clara com en 
el cas xinés o indi, que afirma explícitament que perviveixen 
sempre idénties. 
='^-Hi ha l'article de Ansgar Klein "Die Neue Welt in Hegels 
Gesehiehtsphílosophie und die DialektiK der Ungíeichzeitig
keit" . 
='='*WG. 933/697 i Ritter Hegel und die franzosische Revolut ion. 
17. 

la fi empirica de la historia ja que si bó, els pobles i 
individus poden morir efectivament, no s'está de remarcar que 
en la major cas deis cassos perviuen empíricament en forma 
d'una particularitat buida de logos'-'̂ ''-̂ . 

Hegel sent tentacions evidents de postular la fi del desenvo
lupament Idgic de l'esperit en la seva filosofia i época. 
Evidentment, cau en la mateixa il.lusió de cada un deis 
moments histories, és a punt de creure que tot culminará i 
s'acabará -lógicament cue no empírica- en el seu temps. No 
obstant aixó, Hegel supera aquesta temptació -que ell mateix 
havia teoritzat- en insinuar (no podia fer altra cosa donat 
el seu rebuig a parlar del futur) una possible perllongació 
de la historia en els pobles eslaus o en les terres america-
nes='-'̂ -. 

Aqüestes afirmacions haurien de ser una prova concloent de 
la sospi ta -car altr.a cosa no n'hi ha, perqué les cert eses 
filosófiques son per definició post festum- d'un desenvolupa
ment posterior de l'esperit en els pobles eslaus o a América. 
Hegel també cómprenla que les conseqüéncies de la Revolueió 
Francesa no havien acabat del tot amb el seu fracás i amb la 
r e s t a u r a d o ; paral . lelament en el seu escrit sobre la refoma 
del Bill anglés afirma que el problema de 1'estabi1 itat 
política -ell creía que podia conduir a una revolueió- era 
"aquesta col.lisió, aquest ñus, aquest problema reman en la 
historia i és el que en els temps futurs s'ha de resol-
dre''^*^*. Es evident, que Hegel pensava que no havien acabat 
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--'-'"'Valorem positivament l'article de Paul Janssen "Gansheit und 
Abgeschlossenheit der Geschichte bei Hegel? Einige überle-
gungen zu den "Vorasusetzungen'des Hegelschen Gesehíchts-
denkens" que vol fer valer la tesi que, per a Hegel, la seva 
concreta definició de la historia és realitza efectivament i 
plenament en la seva época, i que els que critiquen aquesta 
confianca hegeliana senzilIament parteixen d'una definició 
diferent d'história. Janssen té rao en remarcar que tot el 
pensament hegeliá va dirigit a reconei1iar-se amb el propi 
temps i que, per tant, en aquest temps s'acomplien els 
pressupósits essencials d'aquest pensament. Aixó és cert, ja 
hem dit que Hegel es nega a parlar del futur, en part perqué 
no vol -no s'hi considera capacitat- i en part perqué el que 
ell volia comprendre i resoldre estava en el present i no en 
un hipotétic futur. Aleshores, una vegada compres el present, 
el legos hegeliá s'ha d'acontentar forcosament amb si mateix 
i no ha de deixar res per a un futur hipotétic. Aixó és 
veritat repetim, pero no nega que Hegel albiri tot sovint 
possibi1itats que no acaben d'acomplir-se en el seu temps i 
en el seu pensament, i que com un pressupósit metodológic 
-potser no gaire práctic, abstráete i no concret (ja que el 
concret és el que ara i aquí és real efectiu i racional)-
pogués acceptar, coherentment amb una part essencial del seu 
pensament, 1'obertura de nous desenvolupaments lógics en la 
historia posteriors a ell. 

els intents de reformes 1 liberáis -amb la qual cosa d'alguna 
manera preveo els intents revo 1 uc-ionaris de 1830 (deis quals 
tal vegada en pogués arribar a teñir noticia) i els de 1848-. 

La histdria, per tant, no acaba mai, pero no perqué hi hagi 
encara esdeveniments empírics -ja que podria haver acabat com 
a desenvolupament lógic (que és 1'essencial)- sino perqué 
el desenvolupament del telos lógic historie no acaba mai 
-malgrat que assolida una reconei 1íació, hom no en pugui 
concebir la continuació-. Tot i que ningú no pugui esguardar 
per damunt del propi temps, per damunt del propi estadi de 
desenvolupament universal, la historia continua. Cap índiei 
no fa pensar que la dialéctica histórica no continuaré o 
s'aturará. Al contrari, la manera de desenvo1upar-se la 
dialéctica hegeliana fa pensar que continuará indefinidament 
per successius passos d'escissió i de reconci1iació. La fi 
d'un telos en nosaltres='^'=' no ha d'implicar -i Hegel n'és 
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='̂ '<í'Tarabé sosté aquesta af irmació Remo Bode i que, sn ©Is seus 
articles "La civetta e la talpa. Struttura sistemática e 
processo storico in Hegel" i "System und Geschichte in Hegels 
Denken", sosté que la qüestió de la fi de la historia és una 
il.lusió óptica, ja que en realitat no significa tant la fi 
de la historia com la fi de la "filosofía -el sistema filosó-
fic hegeliá-. Hegel amb aquesta qüestió no afrontaría el. 
problema -en part absurd- de la fl de la historia humana com 
la consciéncia de la limitació de ia propia filosofia. El 
te los del 1ogos hegeliá estaría limitat i seria incapag -com 
tots, d'altra banda- de perpetuar-se mes enllá de si mateix. 
Aixi, aquest problema seria una modulació de la consciéncia 
hegeliana que cap home -ni cap filosofia- pot anar mes enllá 
del seu temps. Aleshores podem dir, que no s'esdevindria tant 
que Hegel consideres que la seva filosofia clausurava 
la historia de la humanitat, com que el seu temps -la propia 
época- clausurava la propia filosofía'en si mateixa. 
=o^G.Ph. 54/38-

conscient- necessáriament la impossibi1itat de la perllonga-
ció de la dialéctica en un telos renovat, que abasti -aquesta 
és la condició que sempre posa Hegel- el nostre com un moment 
interior seu. 

D'altra banda, estem d'acord amb Kimmerle que el discurs de 
la fi de la histdria té a veure sobretot amb la historia de 
la filosofia i no amb la historia o la filosofia de la 
histór i a==*"'*'. Sense anar mes lluny és en la historia de la 
filosofia on podem trobar afirmacions com aquesta; "podría 
pensar-se que aquest procés Cdialéctic en la historia de la 
filosofiaJ es desenvolupa fins a l'infinit, pero no és aixi; 
ja que també ell té una meta absoluta; que mes endavant 
sabrem quina és"̂ '̂ '"''. Evidentment, aquesta meta absoluta és la 
propia filosofia de Hegel, és en ella on Hegel pensava 
-segons el que hem citat anteriorment- que concloia "aquesta 
historia de la filosofia"; perqué certament la historia de la 
filosofia hegeliana culmina i només pot culminar amb la 
propia filosofia de Hegel. 
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="-'^Ontologia de Hegel y teoria de la historicidad, pl . 302. 
='^'»G.Ph. 58/42. 

Harcuse^^'-'™, pensant aquest problema, afirma que la histori
citat es negada precisament en el moment en qué "en la 
histdria matixa es presenta 1'absolut. que ja ós sempre en 
si, i que és el principi i la fi de 1'esdevenir". Certament, 
la fi de la histdria -entesa com la fi de la histdria de la 
filosofía- apareix en el moment en qué Hegel afirma que la 
histdria de la filosofía o la filosofía -l'esperit absolut-
s'ocupa "del qué no envelleix, del qué és present i viu''̂ '̂ '"' i 
del qué és etern. Entes el procés histdric com el pas de 1'en 
si potencial al per a si actual resulta del tot ciar que hi 
ha un moment en qué aquest pas a de ser total i definitiu 
-sobretot si tenim en compte que Hegel no era home com Kant 
de postular aproximacions assintdtiques. 

Aixi en definitiva, el problema de la fi de la histdria 
brolla en Hegel directament de la seva concepció de l'esperit 
absolut i a partir d'ella ha de ser compres. Aquest problema, 
d'una banda, afecta la filosofía de la histdria des del 
moment mateix en qué aquesta té com a fi el desenvolupament 
pie de 1'autoconsciéncia de l'esperit universal -en forma del 
saber expressat en l'esperit absolut- i en la mesura que la 
histdria es totalitzada en el seu record des de l'esperit 
absolut. Pero, d'altra banda, aquesta necessitat Idgica del 
nucí i més profund del pensament hegeliá xoca directament amb 
la lucidesa hegeliana en el moment d'avaluar l'empíria 
histdrica o, fins i tot, els resultats efectius obtinguts 
tant en la histdria universal com en la seva prdpia obra-
Hegel que "Idgicament" amb el seu pensament havia d'acabar 
posant una fi al progrés i desenvolupament de l'esperit, és 
prou lucid com per resistir-se en darrera instancia a 
1'impuls fáustic d'aturar el temps. 
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Epileg 

On acaba la historia comenta la filosofía, igual com on acaba 
l'esperit objectiu comen<pa l'esperit absolut- La fi de la 
historia no és -defi nitivament- el final del temps, sino el 
senyal que el temps ha passat, que la vida i el dia ja han 
passat, i que el mussol de Minerva pot aixecar el seu vol 
filosdfic. A partir d'aquest moment els tons grisos -i 
lógics- de la realitat predominaran sobre els tons vius de 
1 'empíria- Llavors, ha culmi nat un món histdric, que es 
disposa a ser compres totalment en el record de l'esperit. 
Per a Hegel, el que ha estat és ja un fet inqliest ionable; 
només un foll o un insensat pot confondre ara (que una 
histdria ha finalitzat) la realitat i la mera empíria ideal. 
La histdria ha revelat així el seu secret; qui el vulgui 
veure només ha de mirar-lo amb ulls especulatius, amb els 
ulls ds la rao- La fi de la histdria és la fi d'un procés 
-entre altres- d'alezeia o d'epi fania de l'esperit- La 
historia revela la seva eternítat, el que ja no podrá ser 
d'altra manera. Amb la fi de la histdria i el dictamen del 
seu inapel.lable judicí s'obre una realitat a 1'eternítat. El 
temps passat és ja només record, és a dir, és etern. 

La histdria és només record i la filosofía de la histdria 
universal és -potser- el monument més atrevit que s'ha fet a 
aquest record etern. Avui, que l'"empíria" no existeix i la 
"Idgica" és un mostré fantástic, Hegel continua 1 len<?ant-nos 
un repte impossible d'acceptar. En aquest repte Idgica i 
empíria van estretament unides, aquesta era la seva forga i 
la seva fe: la histdria com la realitat, qui tingui ulls que 
la miri, qui tingui rao que la comprengui, qui tingui esperit 
que la visquí-
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