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El real s’ha de convertir en ficció per tal
d’ésser pensat. [...] La política i l’art, com tots

els sabers, construeixen «ficcions». És a dir,
reordenacions materials dels signes i de les

imatges, relacions entre el que es veu i el que

es diu, entre el que es fa i el que es pot fer.
Jacques Rancière
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Dedicat a Jordi Fernandez,
en gratitud pel seu ingent treball i
incansable entusiasme.

Agraïment a l’artista Ràdio Zurich:
gràcies a la seva generositat
tenim el bust mig edifici
que ens identifica gràficament.
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Grup d’Estètica i Política – Segle xxi
Els articles recollits en el present llibre són el testimoni del que es
podria considerar l’acte de presentació pública de Gep21: un cicle
de xerrades realitzades a Amics de les Arts de Terrassa la primavera
de 2008.1
Després d’un bateig informal com a Gep21 —com informals però no casuals van ser els primers contactes entre nosaltres—, en el qual va ser decisiva la inventiva humorística de Jordi
F. Fernández, vam gosar tirar endavant el repte de presentar pensaments estrictament contemporanis —contemporanis tant pel
que fa a les qüestions com en el sentit cronològic— a un públic
no especialitzat.
Gep21: Grup d’Estètica i Política - Segle xxi. No acceptem pas el terme grup perquè ens caracteritzi l’homogeneïtat. Els
seus membres mostrem sensibilitats i bagatges molt diferents.
Podríem dir que l’encontre es va produir en una cruïlla a la qual
hi abocaven experiències i itineraris que fins i tot venien de llocs
oposats. Compartim, això sí, la percepció de la necessitat de prendre en consideració autors i problemàtiques contemporànies no
sempre del tot reflectides als currículums de l’Acadèmia. Entenem
1 Hem afegit al recull de textos corresponents al cicle de xerrades un altre text
del company Bernat Lladó: «Biopolítica, nua vida i espais d’excepció: lectures
geogràfiques de Giorgio Agamben». Ho justifica el fet que l’obra del pensador
italià va ocupar diverses sessions de discussió i debat del Gep21, i que no se li
va dedicar una xerrada específica tan sols per raons d’índole practica.
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pensament en un sentit ampli, interdisciplinari (i darrerament indisciplinat, sense por a envair territoris més enllà de les fronteres institucionalitzades): sociologia, geografia, filosofia, cinema...
Creiem també en la necessitat d’establir ponts amb altres àmbits
creatius. D’aquí que un dels primers gestos de Gep21, lligat a l’organització de les xerrades, fou implicar l’artista terrassenc Ràdio
Zurich en el nostre projecte: gràcies a la seva generositat tenim el
bust mig edifici que ens identifica gràficament.
Gep21: Estètica i política. En incloure aquests dos termes
no volem dir que abordem exclusivament temes d’estètica i/o política. Més aviat són dos pols en tensió que configuren un camp
dinàmic i canviant que atrau i resitua una àmplia franja de temes i
qüestions. En les línies de força que van d’un pol a l’altre hi podem
trobar, entre altres, l’ètica (com es fa patent en el cas de l’article
dedicat a Žižek) o l’ontologia (n’és mostra l’article sobre Cacciari).
Així, a les nostres reunions de treball hem discutit i comentat, ara
per ara, la biopolítica d’Esposito, la teoria de l’acte de Žižek, la
geografia marxista de Harvey, el desencís europeista en Habermas,
l’Homo Sacer d’Agamben, el pont i la porta en Simmel, la crítica de
la violència de Benjamin, l’obra del cineasta rus Sokurov...
Segle xxi, però, no vol dir atenció a l’estricta actualitat, a
la novetat mediàtica, sinó excavar en les diverses capes de la contemporaneïtat, inclosos, doncs, els substrats dels pensaments de
centúries precedents.
A partir de l’explicació dels significats de Gep21, en part
ja hem donat algunes respostes a la pregunta: per què organitzar
unes xerrades adreçades a tots els públics? No podíem fer l’assaig
d’ampliar el territori del pensament fora dels límits de l’acadèmia
i de les disciplines i alhora restar closos dins d’un cercle tancat,
creant una nova frontera... D’altra banda, amb l’arribada del nou
14
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mil·lenni ens hem trobat amb canvis espectaculars de «paisatge» :
l’11-S, noves formes d’imperialisme i de conflictes, noves concepcions del que és la vida, de com tractar el cos... Sobre totes aquestes qüestions vam engrescar-nos a reflexionar, però no tan sols per
a i entre nosaltres, els conferenciants, els «xerraires» diguem-ne
institucionalitzats, sinó també amb el públic, el qual va intervenir
certament de manera molt fecunda.
Resti aquesta publicació com a petjada del que ja es va
assolir, i també com a trampolí per a nous projectes que estan
a punt d’enlairar-se. Per tant, benvolgut lector, considera aquest
llibre, possible gràcies al suport d’Amics de les Arts, tan sols una
expressió entre altres del que pot oferir el pensament contemporani... i ara no ens referim únicament a l’activitat dels membres
de Gep21, també present en altres publicacions com ara Quadern
i Ordint la trama, sinó a la de molts altres col·lectius, projectes,
individualitats que pul·lulen afortunadament entre els intersticis
de les societats mediàtiques.
Terrassa, primavera de 2009

15

GEP21 xerrades 2008 CTP v2.indd 15

17/02/10 09:47

Slavoj Žižek.

Matrix, els ous Kinder i altres reals/imaginaris
Josep Maria Casasús Rodó

També els filòsofs es presten a l’exercici de la caricatura gràfica:
Descartes al costat d’una estufa, Kant i la puntualitat del rellotge de Könisberg, el mostatxo de Nietzsche... Žižek ofereix més
possibilitats que cap altre. Pròdig en aparicions a documentals
i entrevistes, s’exhibeix, per exemple, ajagut al llit, sota els llençols, sense pijama (si més no la part superior), perorant sobre el
veritable tema de la filosofia. O bé analitza les ideologies contemporànies assegut (completament vestit, en aquest cas) en una
tassa de vàter. En una seqüència, fins i tot, s’entreté a simular el
seu suïcidi... Un altre tret caricaturitzable és el seu anglès, sec i
contundent, amb un accent marcat (hem de suposar que eslau):
frases i conceptes irrompen en la realitat amb una energia esclatant i emmarcats per una coreografia de gestos estudiadament
maldestres.
Žižek és un pensador europeu, però no prové dels àmbits
amb més tradició filosòfica (l’anglosaxó, el francòfon, el germànic i,
fins a cert punt, l’italià), sinó d’Eslovènia. Per si això ja no fos prou
peculiar, la seva entrada en el basar d’idees peninsular ha estat a
través d’Estats Units, concretament en els heterogenis cercles intel·
lectuals atents a allò que un llibre va batejar molt encertadament
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French Theory. El nom de Žižek va comença a circular especialment pels departaments de literatura, entre els adeptes dels estudis
culturals i de les subtileses post-estructuralistes amb el segell made
in usa. I d’aquí, cap a casa nostra, amb la fama ja ben guanyada.
Si hem de fer cas dels apunts autobiogràfics que el mateix
Žižek es complau a oferir a les seves entrevistes, el seu curs intel·
lectual també està marcat per la peculiaritat. Per exemple, fou seguidor de Derrida en l’ambient acadèmic marxista de la Iugoslàvia
de Tito, heterodòxia que li va significar uns quants anys d’atur,
segons la seva autohagiografia. Paradoxalment, actualment és un
dels pensadors que reivindica amb més convicció i aparell argumentatiu la vigència de la tradició marxista (Marx, és clar, però
també Lenin, Stalin, Mao...). I això comporta també blasmar tota
forma de liberalisme, inclòs el que anomena «esquerra liberal» (els
partits polítics parlamentaris d’esquerres, com el laborisme britànic de Tony Blair). Topem amb una altra paradoxa: als anys noranta es va presentar a les eleccions de la presidència d’Eslovènia amb
el Partit... Liberal (l’encarregat poc temps després de les primeres
liberalitzacions). Comenta Žižek que va ser una opció pragmàtica:
calia impedir que pugés al govern un partit nacionalista com el de
Sèrbia.
Marx, Hegel, Lacan
Sigui com sigui, Žižek no va ser escollit, i va poder continuar la
seva trajectòria com a pensador. I es va espavilar per visitar les
facultats americanes. La ja esmentada French Theory es caracteritza per la voluntat d’heterodòxia: és l’exercici continuat de recerca
d’aquell punt inèdit dels del qual es pugui descol·locar totes les
altres teories vigents. Va ser la dinàmica encetada pel deconstruccionisme, i deconstruir no és ni construir ni destruir, sinó tot el
contrari... En aquest marc de la recerca del punt (sempre encara
18
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més) heterodox, o de l’impensat últim, Žižek s’hi fa lloc gràcies a
una peculiar heterodòxia:
•

quan és reivindica del marxisme, pren com a referència
el marxisme-leninisme ortodox (fins i tot s’anomena a
si mateix «filòsof estalinista») i no vessants com l’Escola de Frankfurt.

•

quan utilitza el llegat lacanià, no ho fa, com Deleuze i
Guattari, entre molts altres, per atacar-lo i/o capgirarlo, sinó sotmetent-se a la lletra del mestre Lacan.

Una part de l’èxit de Žižek ha estat que, en el marc de
l’heterodòxia de la French Theory, la seva peculiar heretgia és ser...
ortodox.
Concretament, del marxisme recull sobretot un impuls,
columna vertebral, de fet, de les més diverses i acolorides digressions i reflexions que configuren l’escriptura žižekiana: l’afirmació
d’un Projecte Emancipador Universal de la Humanitat, com el
que ja animava moment àlgids de la història contemporània (la
Revolució Francesa, la Revolució d’Octubre, la Revolució Cultural ...). Manté la flama de la Revolució en els temps de la «postpolítica» i de l’ensulsiada de les Grans Ideologies. Tot i reconèixer
que aquelles revolucions van fracassar, no renuncia a la guspira
utòpica que s’hi besllumava. El seu pensament pugna per crear un
marc en què sigui possible el que ara sembla impossible: la superació del capitalisme com a sistema econòmic, i del liberalisme com
a única ideologia política possible.
Ara bé, el fet d’assumir l’herència marxista no significa
manca de crítica. Provocativament, es defineix com a filòsof estalinista; però, precisament per això, dedica pàgines, pàgines i més
pàgines a l’anàlisi i denúncia —amb l’ajut de l’instrumental de
les categories psicoanalítiques lacanianes— de la perversió de la
19
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URSS estalinista. I si bé, a la mínima que pot, mostra la pertinència de la lluita de classes en el nostre món suposadament postpolític, algunes de les seves anàlisis deixen molt tocada la filosofia de
la història del mateix Marx.
Recordem la doctrina tal com s’exposa clàssicament: la
mateixa evolució del capitalisme —concretament, el desenvolupament tècnic dels mitjans de producció— ha de portar a la superació de les relacions de producció capitalistes, és a dir, les relacions
entre els subjectes que conformen la societat. Les crisis econòmiques són el símptoma d’un desajustament entre mitjans i relacions
de producció. La crisi és per tant també l’anunci del canvi cap a un
nou tipus de societat. Agudament, però, assenyala Žižek que les
crisis són ensems condició de possibilitat i d’impossibilitat del capitalisme: el capitalisme continua vigent, actiu, amb vigor, no malgrat les crisis, sinó mercès a les crisis, car propicien la dinàmica de
canvi i transformació continus que fan que sobrevisqui un capitalisme sempre renovat. En conclusió: Žižek és marxista en tant que
fa del Projecte Emancipador el pal de paller del seu pensament,
però no comparteix del marxisme clàssic la idea d’una Necessitat
històrica que porti inevitablement a l’ensorrament del sistema capitalista, el qual hauria d’obrir l’espai per a una societat igualitària.
Ja veurem que la seva concepció de la història, sobretot pel que fa
a la irrupció de la revolució, segons com, està a les antípodes de les
formulacions de Marx, car un dels nuclis del pensament de Žižek
és la teoria de l’Acte, el qual és sempre concebut com a trencament
absolut amb el marc previ — i no com a resolució inevitable de les
condicions històriques anteriors. Aquesta perspectiva no és compatible, a priori, abans de succeir, amb la confiança marxiana que
la història, les lleis de la història, estan de la part del proletariat.
No hi ha Marx sense Hegel, el principal representant de
l’idealisme alemany. Una de les habilitats de Žižek és penetrar
en les densitats categorials del hegelianisme. Destaquem-ne dos
aspectes. Žižek és hegelià en el seu gust per l’art de la dialèctica.
20
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Recordem que la dialèctica hegeliana és ensems un mètode i
l’estructura, la llei, de la realitat mateixa. Com a mètode, és el
moviment del pensament: les afirmacions oposades se superen
en una tercera afirmació, la qual va més enllà de les altres dues,
però que les conté alhora. L’exemple més clar —d’una claredat
enlluernadora que ens encega, podríem dir— és quan Hegel, a
l’inici de la seva obra Lògica, pren com a punt de partença la categoria «Ésser» —la realitat tota—, i tot seguit aquesta categoria
passa a identificar-se amb el No-Res, car l’Ésser absolutament
universal, no és res en concret. A través de quin gest de prestidigitació podem superar la contradicció entre Esser i No-Ésser (NoRes)? Mitjançant la categoria «Devenir», que inclou el pas de
l’ésser al no-ésser i a la inversa. El cas és que Žižek és un mestre
de la prestidigitació dialèctica. En els seus textos els mitjons es
giren del revés i ensenyen un dibuix que no és el que hom coneix
habitualment. Sovint l’opinió habitual i comuna sobre un filòsof,
un text, etc. resulta ser equivocada; la veritat és totalment oposada al que hom afirma o dóna per fet. Per exemple, una pel·lícula
tinguda com a paradigma de la ideologia conservadora i reaccionària, 300 , Žižek demostra que és revolucionària i progressista.
És clar, aquesta prestidigitació dialèctica l’aplica fins i tot a la
interpretació dels textos hegelians.
El segon aspecte de Hegel que voldria destacar —i ara em
refereixo al Hegel tal com l’entenen en general els manuals, no tal
com el rellegeix Žižek— és l’equació entre el Real i el Racional
(Real=Racional). Com diu la famosa sentència de les lliçons hegelianes recollides sota el títol La filosofia del dret :
Tot el real és racional, i tot el racional és real.

Encara que als éssers humans aparentment no ens ho
sembli la realitat, segons Hegel, segueix una racionalitat estricta,
sols cal aplicar la dialèctica per captar-ho. Només pot arribar a ser
21
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real el que entra dins del motlle de la raó, o més ben dit, de la
Raó en majúscules. Sense entrar (dialècticament) en la qüestió de si en el fons hi podria haver o no coincidència, hem de
veure més endavant com el Real žižekià, passat per l’esoterisme
del lacanisme, en la seva aparença més immediata se’ns mostra
com tot el contrari del «real racional» hegelià.
Marx, Hegel i... Lacan. Hem vist que tot i reivindicar-se
com a marxista, Žižek critica algunes de les teories de Marx, i de
fet, pel que fa a la filosofia de la història, se’n distancia de facto.
De Hegel en fa un ús diguem-ne estratègic. Però hi ha un autor
que mai no critica: Jacques Lacan. Mai no posa en dubte la seva
autoritat. Els psicolosemes lacanians —les denses expressions amb
què escrivia i parlava— són l’instrumental, l’armament, podríem
dir, fonamental del taller analític de Žižek.
Jacques Lacan va refundar la psiconàlisi freudiana, enfront, per exemple, de la recepció nord-americana, que va fer
de Freud un apologeta de l’adaptació social. El psicoanalista
francès adoptà un estil críptic i oracular en els seus escrits i
conferències, de manera que provoca en el lector alhora l’excitació d’estar apunt de descobrir un secret i la irritació de no
acabar de lligar caps. En públic, s’engalanava amb una solemne
entonació daliniana. Construí una psicoanàlisi à la Mallarmé.
El gust per la concentració de sentits en la mínima formulació
el va portar a l’ús de esquemes algebraics complexos inspirats
en la topologia. En una roda de premsa Lacan va confessar
que no escrivia per ser entès... sinó per ser llegit (i potser al
cap de deu anys, allò llegit fa sentit, afegia). D’aquí la utilitat
d’un guia clarivident com Žižek. És una de les seves grans i
més meritòries virtuts: divulgar el lacanisme sense reduir-ne
la complexitat. Al documental Žižek!, el pensador eslovè manifesta el seu malestar amb l’estil obscurantista, el qual Lacan
comparteix amb Heidegger. Žižek, en canvi, aposta per la claredat, l’exposició sense aura de misteri. I a fe que ho aconsegueix,
22
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i especialment quan s’ocupa, molt sovint a partir d’exemples
extrets de pel·lícules, de la doctrina hermètica de Lacan. Però
seria molt injust reduir Žižek a la figura de mer divulgador.
Aconsegueix aclarir-nos als llecs l’argot lacanià, però alhora
posa en joc fecundament aquestes categories psicoanalítiques
per analitzar i criticar la realitat social. La capacitat per il·
luminar i fer fructificar el saber psicoanalític és una de les
claus de l’impacte de Žižek.
Ara bé, això també té els seus inconvenients. En primer
lloc, el bizantinisme lacanià. Per exemple, quan Žižek multiplica
la distinció Imaginari-Simbòlic-Real, afegint distincions com
un Real-Imaginari, un altre Real-Simbòlic, i el Real-Real... En
segon lloc, podríem considerar el lacanisme també com una
regió pantanosa i laberíntica, en la qual es mou còmodament
Žižek; però això vol dir que també és un aliat que blinda —o
bunkeritza— el seu discurs. Qui gosaria enfrontar-s’hi, en el
seu terreny —el dels psicolosemes lacanians— , sense tenir un
coneixement i un domini aparentment tan ferms com els seus?
És com ficar-te on no et demanen. Les categories lacanianes
són també, per tant, un instrument de dissuasió. Finalment, en
el lector que no ha llegit a fons els escrits de Lacan, li queda
el dubte de si la traducció en prosa clara del trobar clus de Lacan no comporta inevitablement una traïció. Seria com l’intent
d’escriure en prosa —apta fins i tot per al consum periodístic—
els poemes de Mallarmé: l’essencial no hi seria. Dit d’una altra
manera: entendre Žižek (quan explica i usa Lacan) potser no
vol dir realment entendre —o captar— Lacan.
En qualsevol cas, explicar Žižek no es pot fer sense utilitzar les categories lacanianes. A partir d’algunes d’elles desenvoluparé la meva explicació. Però voldria deixar ben clar que
aquí tracto de Žižek, i no de Lacan. No es tracta d’una xerrada
sobre Lacan. Vaig començar a llegir Žižek per entendre Lacan,
i encara estic amb Žižek...
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Estil
Abans d’iniciar l’exposició del seu pensament, voldria detenir-me
en alguns aspectes del seu estil, una altra de les claus de l’èxit. Ja hem
vist, en parlar de Hegel, que una de les eines retòriques žižekianes
és la demostració que les coses són exactament al revés del que hom
habitualment pensa. Això crea en el lector la impressió de descobrir
una veritat oculta, i de compartir un secret.
Als llibres de filosofia no s’hi acostuma a trobar gaire acudits. Als de Žižek, hi abunden. Els utilitza no pas com a recurs per
atraure l’atenció del lector, ni per alleugerir uns instants la densitat del text, sinó com a eina de comprensió del més enrevessat
assumpte filosòfic. Com a mostra, un botó: hi havia un jueu que
havia de justificar davant un funcionari de l’URSS perquè volia
emigrar cap a Israel, i en donà dues raons; la primera, que temia
que hi hagués una crisi econòmico-política i que els jueus fossin
acusats de ser-ne els responsables; el funcionari comunista afirma
esverat que això és impossible que passi, que el règim comunista
mai no farà fallida; respon el jueu: aquesta és la segona raó. Fixem-nos en dues característiques molt simptomàtiques: es tracta
d’un acudit que toca de ple una de les obsessions de Žižek: què va
passar després de Lenin perquè arribés l’estalinisme? No és l’estalinisme la principal objecció a qualsevol Projecte d’Emancipació
universal? I, en segon lloc, el gust per la paradoxa: la segona raó és
que potser la primera no és vàlida...
L’ús d’acudits, de fet, és una manifestació específica d’un
tret general de l’estil de Žižek: és molt enginyós, especialment a
l’hora de relacionar els materials més heterogenis: la negativitat
abstracta de Hegel, una anècdota periodística, el darrer èxit de
Hollywood i els conflictes bèl·lics d’actualitat. Podem trobar casos
extrems en què a les set frases que se succeeixen en el paràgraf
d’inici d’un article hi apareguin set referències diferents, set temes
diferents, tots ells lligats!
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La conseqüència és que alguns dels seus llibres han resultat una mena de reculls massa heterogenis, fins al punt que al
lector no li queda la impressió que hi hagi un fil conductor real.
Fins i tot el títol, xocant i humorístic, triat amb bon criteri de màrqueting editorial, ho embolica encara més. (Vegeu, com a títols
exemplars d’una bona estratègia empresarial: Qui ha dit totalitarisme?, La tetera d’ Irak, o Repetir Lenin...) Els seus llibres fan de
vegades la impressió de ser notes de lectura enllaçades.
No hem d’oblidar que a més del Žižek escriptor hi ha un
Žižek «actor»: ho dic pel documental Žižek! (de la directora Astra
Taylor ), en què apareix, com ja he dit anteriorment, explicant què
és filosofia ajagut al llit, aparentment nu; i també per la manera
estudiada de fer les conferències, aprofitant una gesticulació amb
certa rigidesa i violència.
No és estrany que sigui un personatge rendible per als
entrevistadors. Una mica com en el cas de Sartre, hauríem de
considerar les entrevistes com un més dels gèneres de Žižek.
És clar, el perill és que acabi convertint-se en una mena de
tertulià i comentarista (molt agut, això sí) de l’actualitat i de
la filosofia. Tanmateix, en una de les darreres obres publicades
en el moment d’escriure aquestes línies, In Defense of Lost Causes, Žižek es pren seriosament a si mateix, per dir-ho d’alguna
manera: l’hàbit (ser el centre d’atenció del públic intel·lectual)
ha fet al monjo. Sembla que havent aconseguit certa audiència
amb tècniques una mica bufonesques, hagi decidit aprofitar-ho
per avançar realment en el seu projecte seriós: reivindicar un
Projecte d’Emancipació. Així, en aquesta obra gairebé no hi
ha acudits, l’estructura és molt clara (tres parts amb tres capítols cada una, sense digressions supèrflues), les anàlisis són
acurades, respon a les crítiques argumentativament, pren com
a objecte de comentari exemples de l’alta cultura (Xostakòvitx
i Prokófiev, no per casualitat compositors soviètics)... Segurament, el millor Žižek.
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L’Ordre Simbòlic i el Gran Altre
Els textos sobre The matrix van ser segurament una de les vies
d’entrada amb força de Žižek en el mercat d’idees espanyol. Matrix, la realitat virtual en què viuen imaginàriament els éssers
humans, de fet tancats aïlladament en una mena de beines, ofereix una metàfora immillorable de l’Ordre Simbòlic: és una ficció compartida. Però aquesta ficció compartida és el que donem
per fet que és la nostra realitat. En molts dels seus textos Žižek
insisteix en la idea ortegiana que l’ésser humà és un ésser, no de
realitats, sinó de ficcions, perquè la realitat és la xarxa de ficcions.
L’escena en què Groucho Marx, descobert en una mentida flagrant, respon enfadat: «A qui creus, als teus ulls o a les meves
paraules?», posa de manifest, per via de l’absurd, el funcionament
de l’Ordre Simbòlic. Creiem en les paraules. L’Ordre Simbòlic
fa, per exemple, que davant d’un individu que veiem que és corrupte, de poques llums, pel sol fet que se li atorgui el rol de jutge,
hom s’hi sotmeti i entengui que quan ell parla, parla la Llei.
L’Ordre Simbòlic funciona quan creiem les paraules, i no el que
veiem. I l’Ordre Simbòlic funciona sempre, comptades vegades
se’ns obre al bell mig de la «realitat» l’abisme del Real. L’Ordre
Simbòlic feia que tothom veiés el rei vestit, i el qui es va equivocar, des del punt de vista de l’Ordre Simbòlic, fou el nen que va
dir que el rei anava despullat.
Un altre terme lacanià del qual treu molt partit és el Gran
Altre, estretament lligat al d’Ordre Simbòlic. L’Altre no designa
aquí cap subjecte en concret, sinó més aviat una estructura (ideològica) constituïda en l’Ordre Simbòlic i que es projecta enfront
del subjecte. L’equivalent en la psicoanàlisi freudiana potser seria el
Super-Jo en tant que interiorització de les normes morals i socials,
tot i que la mutació de la categoria freudiana a la lacaniana en
faci dificultós l’establiment de la filiació. Prenem el fil del desig:
el desig és sempre Desig de l’Altre, és a dir, l’Altre és l’objecte del
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nostre desig, desitgem ser desitjats per part de l’Altre, i, sobretot,
desitgem allò que desitja l’Altre. En aquest sentit, en termes clàssics, podríem dir que el desig del subjecte està alienat. Per això la
intervenció analítica acaba quan l’analitzat descobreix que el Gran
Altre —aquesta ficció inherent a l’Ordre Simbòlic— no existeix.
El subjecte queda aleshores desemparat, sense la cobertura ideològica del Gran Altre, però alhora en situació de poder realitzar un
acte autèntic, en terminologia clàssica, no alienat.
El complex Ordre Simbòlic/Gran Altre és àmpliament
mobilitzat en l’assalt a l’estalinisme, una de les obsessions de
Žižek, explicable per motius biogràfics, però especialment perquè
té relació amb la intenció central del seu pensament: efectivament,
la reivindicació del projecte d’emancipació universal latent a les
revolucions xoca amb la dura realitat del totalitarisme estalinista.
Cal superar l’objecció liberal a un projecte que es reclami de la tradició revolucionària comunista: l’objecció de la deriva totalitària.
A més a més, cal entendre aquella deriva, per tal que l’esperança
utòpica no es torni a estroncar en el futur.
L’estalinisme seria una patologia del Gran Altre. Posem només un exemple. Com pot ser que en els processos judicials, aquells
que eren acusats injustament, aquells que eren innocents dels càrrecs, tanmateix se sacrifiquessin i acceptessin la culpabilitat pel bé
de la Causa, del Partit? Doncs perquè es tractava de mantenir indemne al Gran Altre. S’havia d’evitar que el Gran Altre (el Partit,
el Líder), garantia del sentit i de la coherència de la vida personal i
social —de l’Ordre Simbòlic— s’enfonsés. En aquells casos l’individu entenia que més valia sacrificar-se que arriscar-se a la possibilitat
que la creença en el Gran Altre deixés de ser efectiva.
En síntesi, el subjecte carrega amb la culpa: en tant que se sacrifica tot assumint-la, l’Altre se salva del devastador coneixement
de la pròpia inconsistència, impotència, inexistència (Žižek,
2004: 56).
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Dit això, no ens hem de quedar només amb la idea que
Žižek analitzi críticament l’estalinisme. També s’esforça en mostrar-ne les línies positives, i distintives, per tant, dels feixismes. En
l’estalinisme, diu, encara hi palpiten ideals il·lustrats (la Veritat, la
Raó, la creació del Nou Home), no deixa de lluir-hi una esperança
utòpica. Tanmateix, no deixa de ser una reivindicació ambigua, i
fins i tot inquietant, quan llegim en alguna de les seves entrevistes
que en el cas de formar part d’un govern, triaria el Departament
d’Interior.
L’ou Kinder. L’objet petit a
Una de les mostres d’enginy de l’estil žižekià més clares és el
text en què il·lustra els atzucacs del desig a partir dels populars
ous Kinder. Ens pot servir també com a exemple del que vol
dir interpretar un símptoma cultural o social. Diu Žižek que
l’ou de xocolata buit, amb un buit que s’omple amb una petita
joguina, és l’object petit a en l’estat més pur (l’object petit a és un
altre dels termes fetitxe del lacanisme). L’objecte desitjat pel
nen és buit. Això és, el nen desitja l’ou de xocolata per una altra
cosa que no és la xocolata. De la mateixa manera, el subjecte
s’aboca a l’objecte del desig, però buscant en el fons sempre una
altra cosa que no és exactament el propi objecte. La veritat de
l’ou de xocolata és el buit, que és com dir que la veritat de tot
objecte desitjat és que mai no pot satisfer realment el desig del
subjecte. Malgrat que obtinguem allò que desitjàvem, no satisfà
verament el desig del subjecte, el qual es veu abocat a una contínua carrera per omplir aquell buit amb nous objectes del desig. En el cas de l’ou Kinder, la joguina interior és aquest segon
objecte que pretén omplir el buit constitutiu —bretxa estructural, en diu— de tot objecte del desig. Per això cap producte està
a l’altura de les expectatives que provoca, per això la publicitat
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apel·la a la fantasia (irrealitzable) del subjecte, per tal de ferli desitjar la mercaderia. Però cap mercaderia pot complir la
seva promesa, car aquesta es projecta en el pla de les fantasies.
Podríem inserir aquí una bella frase de Walter Benjamin: «La
publicitat injecta aura en la mercaderia». En definitiva, en les
pàgines més lúcides, Žižek es mostra com a pensador de la
bretxa, del buit, constitutius tant de l’objecte com (a continuació ho hem de veure) del subjecte del desig.
Car en la tensió anomenada desig, l’altre pol de l’ou Kinder
és el Subjecte. A la contra de la tendència postmodernista, Žižek
no es dedica a erosionar ni a bandejar el «subjecte». El reivindica.
Ara bé, el nucli del subjecte, anàlogament al que descobríem a
partir de l’ou Kinder, és negativitat: una bretxa, un buit. Suporta
aquesta concepció del subjecte, és clar, en Lacan, però també en
l’idealisme alemany:
En aquest sentit precís és en el que, també a Lacan, el subjecte
(del significant) i la (fantasia-objecte) són correlatius o fins i
tot idèntics: el subjecte és el buit, el forat en l’Altre, i l’objecte
el contingut inert que omple aquest buit ; tot «ésser» del subjecte consisteix, doncs, en la fantasia-objecte que omple el seu
buit (2001: 252-253).
[...] doncs bé, és clar, el conill que trec del meu barret és que
tant l’idealisme alemany com la psicoanàlisi tenen termes que
especifiquen aquest mal funcionament: en l’idealisme alemany
és la negativitat auto-relacional absoluta; en la psicoanàlisi, la
pulsió de mort. Això és el que està en el nucli del que jo faig. La
tesis bàsica que defenso és que el tret central de la subjectivitat
en l’idealisme alemany —la noció desubstancialitzada de la subjectivitat com una bretxa en l’ordre de l’ésser— concorda amb la
noció de l’ «le petit objet a» que, com tots sabem és per a Lacan
una fallada (2006: 63).
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A partir d’un «experiment» periodístic és més accessible el
que ens vol dir Žižek sobre el subjecte (si més no, en la societat
burgesa). Un setmanari alemany (Stern) va agafar dos indigents, els
va treure del carrer i els va sotmetre a un tractament higiènic i cosmètic, els va vestir amb roba de marca, en definitiva, els va transformar l’aparença. Va publicar unes fotos de l’abans i el després. Es va
originar una gran polèmica. Semblaven persones diferents. Žižek
se centra, més que en la dubtosa moralitat de l’operació, en el fet
que cadascun de nosaltres és en el fons com un d’aquells indigents:
l’aparença és el tot, l’aparença és l’essencial, l’aparent és el que ens
dóna identitat. Per tant, sota l’aparença no hi ha amagat un nucli
dur, el qual constituiria la nostra veritable identitat («personalitat» o,
per usar categories de la new age, el «Jo Creatiu» latent). El subjecte,
constitutivament, és com l’ou kinder: també un buit.
Aquesta perspectiva li permet desmuntar amb molta eficàcia un dels tòpics culturals del capitalisme: en la vida pública
m’haig de comportar com un executiu sense pietat (o com un dòcil treballador), però aquesta no és la meva veritable realitat, car
la meva identitat autèntica rau en la interioritat. Encertadament
apunta Žižek que no és ideològica la ficció que sustenta la maquinària social dels rols, sinó la suposició que existeix un nucli dur del
subjecte, més enllà de la ficció, aquest suposat nucli dur és la ideologia al seu grau més pur. Amb la creença en un «jo profund» evito
enfrontar-me al fet que el meu veritable jo és el meu rol social:
veritablement sóc un executiu despietat (o un dòcil treballador).
Per més que aquesta «màscara social» sigui ficció (configurada en
l’entramat de l’Ordre Simbòlic), no deixa de ser la ficció efectiva, la
ficció que funciona i fa realitat. La interioritat en la qual habita el
suposat veritable jo és la ideologia (en el sentit d’il·lusió falsejant)
que em permet distanciar-me de la ficció (simbòlica i social) que
realment em constitueix
Encara podem donar-hi més voltes, al subjecte. Žižek polemitza amb Lévinas i la darrera deriva teologitzant derridaniana,
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aquella que llisca pels temes de l’Altre i el Rostre. Darrere del
rostre o de la cara (the face), hi descobreix Žižek un Monstre (això
és, el Real). Seguint Freud i Lacan, inverteix el manament cristià
(«Estima el teu proïsme», en anglès «Love thy Neighbour»: «Estima el teu veí»), i afirma: «Tem el teu proïsme» (és a dir, «Tem el
teu veí»). Un cop més, una pel·lícula li serveix d’il·lustració: Face
Off. El protagonista ( John Travolta) i l’antagonista (Nicolas Cage)
són sotmesos a una innovadora tècnica de trasplantament de cara.
L’heroi i el dolent de la pel·lícula s’intercanvien, al llarg de les
peripècies, la cara; i de vegades mostren un rostre ensangonat, nu,
sense cara. Doncs bé, la carn ensangonada que habitualment (per
sort) ens estalvia la cara, és, a parer de Žižek, el veritable rostre
de l’Altre levinasià i derridià. El monstruós rostre sense cara és el
Real. En front de l’Altre levinasià que indefinidament ens exposa immemorialment a la responsabilitat ètica, l’Altre lacanianožižekià és un Real (monstruós) que ens amenaça i, per tant, del
qual ens hem de protegir o del qual hem de fugir. La cara és una
màscara, afaiçonada en l’Ordre Simbòlic, a través de les ficcions
socials ben travades pel Gran Altre , imprescindible per mantenir a distància el veritable rerefons del veí —i de nosaltres mateixos—: un Real amenaçador.
La cara humana domestica la terrorífica Cosa que és la realitat
última del nostre veí (del nostre proïsme) (2000: 680).

El Real
A l’anterior exposició del subjecte ja hem introduït un altre dels
termes claus: el Real (que no «la realitat»). Tornem enrere. Podríem dir que l’Ordre Simbòlic és el que fa que funcioni una xerrada.
En aquest cas, són les normes implícites que la governen: les maneres de seure, el lloc que cadascú pot ocupar, l’ús de la paraula...
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També hi ha el mobiliari, les parets de l’edifici, els individus de
carn i ossos. Però això no és el Real. Insisteixo: mai no hem de
confondre el Real amb «la realitat». En el cas d’una xerrada, el que
el sentit comú anomena «realitat» —cadires, persones...— , des
del punt de vista lacanià està enxampat en la xarxa de ficcions del
Simbòlic; és Ordre Simbòlic. El Real no és el que hom anomena «realitat». És d’un altre ordre. Ho il·lustra Žižek emprant una
dada etnogràfica, extreta de l’obra de l’antropòleg estructuralista
Lévi-Strauss. Entre la població winnébago trobem dues maneres
ben diferents de representar el poblat i la disposició de les cabanes,
segons el grup social al qual pertanyen. Els uns, anomenats wangereg («els de dalt»), com si es trobés dividit en dos semicercles
contraposats jeràrquicament : la part superior i la inferior. L’altre,
anomenats manegi («els de sota»), format per dos cercles concèntrics. En aquest cas el Real no és la veritable disposició de les
cabanes (el mapa «realista» o «fotogràfic»), sinó el trauma (un antagonisme fonamental compartit per tota la població) que provoca
la divergència inconciliable de representacions. El Real és, doncs,
(el) traumàtic, que trenca o deforma la xarxa de l’Ordre Simbòlic,
que distorsiona el procés de simbolització, això és, de racionalització. Per això, si més no a un primer cop d’ull, ens trobem força
allunyats de l’equació hegeliana: «real=racional».
Ara intentaré exposar la relació entre Ordre Simbòlic i
Real (i una mica d’Ordre Imaginari) amb un exemple propi, no
extret dels escrits de Žižek. A Lisboa hom pot comprar unes dessuadores en què apareix una figura un pèl encorbada, amb barret,
ulleres i maleta: una caricatura de l’escriptor Fernando Pessoa. Al
costat hi ha representada quatre vegades més la silueta, en negre,
de la mateixa figura: els quatre heterònims de Pessoa (Álvaro de
Campos, Ricardo Reis, Alberto Caeiro, Bernardo Soares). És sabut que l’escriptor Fernando Pessoa (vull dir, el de carn i ossos i
amb personalitat jurídica i social reconeguda) va inventar-se uns
heterònims: no sols va escriure poemes en estils marcadament di32
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ferents, i els va signar amb el que convencionalment s’anomena
«pseudònims», sinó que per a cadascú dels «estils-pseudònims» va
recrear la personalitat, l’aparença i la biografia. Aquesta figuració
completa de cada heterònim, que arriba fins al detall de la manera
de vestir, pertanyeria a l’Ordre Imaginari. (D’aquest Ordre gairebé
no n’he parlat, perquè Žižek es fonamenta sobretot en els escrits
de Lacan que giren al voltant de la dualitat Ordre Simbòlic/Real.)
Ara bé, aquesta multiplicitat d’imatges (identificatòries) en què es
diversifica la injucció del mandat simbòlic (de ser escriptor) en el
cas de Pessoa, a quin Real remeten? El Real dels heterònims no
és una realitat concreta: ni el Pessoa de carn i ossos, ni tan sols
el Pessoa-escriptor (vull dir, la identitat literària conformada pels
textos escrits per aquell individu de carn i ossos). El Real que hi
ha darrere les proliferacions imaginàries és el trauma que, per tal
de ser alhora assumit, superat i evitat, origina aquest desfici creatiu
del qual emanen les múltiples «personalitats». Real, doncs, no ens
remet a allò que el sentit comú anomena «realitat». El Real és el
trauma que subjau tant als ficticis heterònims com al no menys
fictici Fernando Pessoa.
L’exemple permet encara un perllongament a la manera de
Žižek. Els heterònims no serien ficcions que servissin a l’individu
Pessoa per fugir de la seva realitat, ans al contrari: quan Pessoa
tornava a viure com un individu més, assumia de nou el rol social,
com un veí més de Lisboa, estava fugint de la seva veritat, car les
ficcions (els heterònims) serien el símptoma que oculta i manifesta ensems el Real.
L’Acte
Penso que el nucli del pensament de Žižek —i per tant, també d’allò
que manté com a la seva tasca principal: propiciar la realització d’un
Projecte Emancipador— és una teoria de l’Acte. Ja he indicat que
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la intervenció analítica acaba quan l’analitzat descobreix que el
Gran Altre —aquesta ficció inherent a l’Ordre Simbòlic— no
existeix. Aleshores el subjecte queda en situació de realitzar un
acte autèntic. L’Acte en el sentit lacanià és aquell en què el subjecte s’arrisca i decideix sense la cobertura de l’Altre.
La teoria de l’Acte exhala una forta flaire existencialista. Clarament es mostra en el comentari del clàssic del cinema
Stromboli terra di Dio, de Roberto Rossellini. Aquesta obra mestra
del cinema italià tracta d’una dona mundana i sofisticada, Karin
(interpretada per Ingrid Bergman), que, per tal de poder sortir
d’un camp d’internament, es casa amb un senzill pescador de
la illa d’Stromboli. Al llarg de la pel·lícula vivim les dificultats
d’adaptació de la protagonista, les diferències radicals entre ella i
el seu marit. Finalment decideix fugir del poble, d’estranquis, creuant a peu l’illa coronada pel volcà. L’escena que crida especialment l’atenció de Žižek és aquella en què Karin pronuncia dues
vegades seguides, però amb diferent esperit, el nom de Déu. La
primera és una exclamació queixosa, desesperada, davant la força
del volcà —el Real, segons Žižek—; una expressió d’impotència.
Es desmaia, i quan torna en si, la protagonista torna a exclamar
«Déu meu!», ara admirativament, sorpresa per la magnificència
del volcà. Entre les dues exclamacions, Karin ha estat capaç de
l’Acte lacanià: ha aconseguit retirar-se de la realitat simbòlica
(mercès a l’impacte del Real sota la forma del volcà). Žižek categoritza aquest acte com a «suïcidi simbòlic», car és una retirada
del circuit intersubjectiu (representat pel poble i el seu conjunt de
normes implícites i prohibicions). És a dir, l’Acte és el trencament
amb l’Ordre Simbòlic, d’aquí que sigui considerat com a «boig»:
no s’avé amb els criteris de la realitat simbòlica, els qual són a la
base de la comunicació intersubjectiva.
L’acte es defineix per aquest risc irreductible: en la seva dimensió més fonamental, és sempre negatiu, és a dir, un acte d’aniqui-
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lació, d’extirpació, no només no sabem què en sortirà, sinó que el
resultat final és, en darrera instància, fins i tot insignificant, estrictament secundari en relació al «No!» de l’acte pur (2004: 63).

Un exemple significatiu d’acte autèntic, per a Žižek , és
l’acte revolucionari que va dur a terme Lenin en la Revolució
d’Octubre: es va arriscar i va decidir, sense fer cas del que recomanava el sentit comú o la doctrina marxista clàssica. La socialdemocràcia argumentava que calia passar per les etapes prèvies
—una democràcia parlamentària, etc.—, i l’ortodòxia marxista
que la Revolució no és podia donar en un país industrialitzat.
Lenin, tanmateix, va actuar sense recolzar-se en el Gran Altre
(de la Doctrina o del Sentit Comú). Aquest és un dels motius del
motto «Repetir Lenin». Cal repetir Lenin, sembla dir en molts
textos, però no per fer el mateix que va fer Lenin ni per reinstaurar, restaurar, el que en va resultar del seu Acte (el règim
estalinista). «Repetir Lenin» voldria dir ser capaç de realitzar un
Acte (revolucionari) que trenqués amb el marc preestablert, que
fes possible el que en el marc actual (de liberalisme econòmic i
polític) sembla impossible, que creés, en definitiva, un nou marc.
Per això el motto es modula en l’eslogan «arriscar l’impossible».
Ara bé, la majoria d’actes són actes en fals (passage à l’acte): sota
la cobertura ideològica de l’Altre, duts a terme per evitar confrontar-se amb el buit —la bretxa— inherent al subjecte. (Un
altre nom d’aquesta bretxa és el Real.)
Observem que la teoria de l’Acte és una variació del
decisionisme: la Revolució —el gran canvi que ha d’inaugurar
l’emancipació— depèn d’un nou Lenin que sigui capaç d’un
gest decisiu, decisiu en un doble sentit: fruit d’una decisió personal, i decisiu perquè és capaç d’inaugurar un nou període sense possibilitat de marxa enrere. De passada, notem que aquest
marxista eslovè manté una curiosa proximitat, en aquest punt,
amb el pensament polític (netament dretà) d’un Carl Schmitt
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o un Martin Heidegger. D’altra banda, posar l’esperança en la
irrupció d’un Acte imprevist, o (a priori) impossible, no lliga
gaire amb la filosofia de la història dels textos del posthegelià
Marx, i per això cerca Žižek en el Walter Benjamin de les Tesis
sobre la f ilosof ia de la història un aliat estratègic. En qualsevol
cas, la seva obra se’ns apareix com la d’un franctirador amb
molt bona punteria —els comentaris i les interpretacions, les
crítiques, són enginyoses i intel·ligents—, el qual només és capaç, però, de preparar el camí a un altre —un nou Lenin— que
faci l’Acte decisiu.
Crítiques
No pretenc fer un balanç exhaustiu de l’empresa žižekiana, però
convé centrar-se en alguns dels flancs oferts a la crítica que se’ns
entreobren a partir de l’exposició. Comencem amb el més humorístic. En un bloc en llengua anglesa un dels seus autors ha
encunyat una expressió: «Let’s play Zizuku», inspirat en el popular entreteniment «sudoku» (Baggini, 2008). Així com aquest
ens ajuda a passar l’estona mitjançant l’aplicació d’una estratègia mecànica i rutinària per tal de completar una combinació
numèrica, el «Zizuku» consistiria en aplicar la següent rutina a
qualsevol assumpte: prendre en consideració qualsevol idea amplament acceptada i trobar la manera el més enginyosa possible
d’invertir-la, de manera que creem una paradoxa. És innegable
que Žižek es lliura amb plaer a aquest joc d’ascendència dialèctica, i un dels perills del seu pensament és la deriva cap a la recerca
del comentari cada cop més enginyós, paradoxal i sorprenent.
Tanmateix, de manera bergsoniana podríem dir que la filosofia
de Žižek no es redueix a això, i que a través de la xarxa dialèctica
s’hi perceben «intuïcions filosòfiques» de rellevància, i per tant
mereixedores de debat.
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GEP21 xerrades 2008 CTP v2.indd 36

17/02/10 09:47

Slavoj Zizek: Matrix, els ous Kinder i altres reals/imaginaris

Per això és més profitós apuntar vers alguns dels seus nuclis categorials: l’Ordre Simbòlic i l’Acte. Jo diria que a l’Ordre
Simbòlic es concep com una dimensió monolítica i omnipresent.
S’expressa així una experiència asfixiant: el subjecte lacanià —com
ara la protagonista d’Stromboli— se sent empresonat en un Ordre
Simbòlic unitari i compacte. Però és legítima la sospita que això,
tot i ser en part l’expressió d’una certa experiència contemporània,
pugui ser l’efecte d’una conceptualització retòrica en lletres majúscules i article determinat: l’Ordre Simbòlic, l’Acte. La xarxa de
ficcions en la qual estem immersos i que conforma el nostre viure
és més diversa i canviant que el que suggereix l’expressió l’Ordre
Simbòlic, com si aquest fos un i homogeni: una làpida. S’accentua aquesta tendència pel fet d’estar vinculada a l’expressió, també
unificadora i homogeneïtzadora, «Gran Altre». Les conseqüències
són enormes a l’hora de passar a la teoria de l’Acte: si ens enfrontem a un ordre monolític, com una gran làpida, sembla que l’única
via de sortida —d’alliberament— és desfer-nos-en del tot. Fer-lo
esclatar. És el tot o res de l’Acte autèntic, una heroïcitat existencialista del segle xxi, condemnada a recaure un cop i un altre, però,
en l’acte fals, l’acte bufonesc, el passage à l’acte, des del moment que
la seva meta és un impossible. «Arriscar l’impossible» és un eslògan ambigu: segons com és heroic («hem de lluitar per un canvi
radical encara que les circumstàncies, que les interpretacions, ens
en vulguin dissuadir»), segons com és còmic (arriscar un impossible, és com no arriscar res).
En Žižek l’acció, o és un Acte que transforma irreversiblement el monolític Ordre Simbòlic, o no és res. En termes de
lluita política: o es tracta d’un Projecte Emancipador (així, en majúscules) que porta el canvi radical definitiu, o no val la pena. En
defensa del Projecte Emancipador, de la Causa, Žižek menysprea
sovint el valor i la pertinença de les «petites lluites» (ecologisme,
feminisme, cooperació internacional...). Posem per cas, l’activitat
de moltes ONG. Des del moment que no porten el canvi radical,
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i que potser allarguen la vida de l’ordre neoliberal, sense alterar-lo
de soca-rel, Žižek afirma que no són una opció a tenir en compte
a l’hora d’intervenir en la realitat. Tanmateix, aquesta estratègia,
derivada en darrer terme d’aquella monolítica concepció de l’Ordre Simbòlic i de l’Acte, s’assembla a la d’aquell treballador que
no segueix la vaga d’un dia perquè diu que, si s’ha de fer vaga, ha
de ser de molts dies: s’escuda en una presumpta radicalitat purament imaginària per no intervenir efectivament en la realitat. Em
temo que si menyspreem les «petites lluites», amb l’excusa d’esperar l’arribada d’un Acte Emancipador, les coses només poden anar
a pitjor.
Žižek està a l’espera, doncs, que es pugui donar l’Acte autèntic. La seva filosofia depèn del que Jacques Rancière anomena
«una teologia del temps» (2007: 48). Aquesta consisteix en la idea
d’un esdeveniment que ha interromput o ha d’interrompre la linealitat temporal. En el cas de Žižek, la teologia del temps inclou
tots dos tipus d’esdeveniments: les revolucions dels segles xix i xx
són els esdeveniments que han interromput la línia del temps en
el passat (sota la forma paradoxal d’interrupció interrompuda... és
a dir, fallida ); i l’Acte Revolucionari (la repetició de Lenin) és l’esdeveniment que ha d’interrompre la línia del temps en el futur, de
manera que ens portarà l’Emancipació Universal. Encertadament
planteja Rancière que el repte és alliberar-nos de tota «teologia del
temps», o dit d’una altra manera, també en paraules del pensador
francès: no hi ha política mundial, la política és sempre local i ocasional (litigis singulars de la part dels sense part en el repartiment
«policial») (1995: 188).
¿Fins a quin punt el crític de la ideologia, el qual ha d’entrar en contacte amb la ideologia que critica, no acaba envescat
pel mateix mecanisme ideològic que pretén desenmascarar? La
reivindicació del Projecte Emancipador apareix sota una llum més
ambigua si tenim present l’admiració de Žižek per la pel·lícula
Fight-club, la qual culmina amb la fantasia espectacular de l’ensor38
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rament de les entitats financeres, ensorrament en un sentit literal,
car el protagonista reïx a mobilitzar una àmplia societat terrorista
secreta, que fa esclatar els edificis de les entitats capitalistes... I és
que al final li queda al lector la sospita que la Revolució, deslligada
de les «petites lluites», corre el perill d’esdevenir mera fantasia. Il
faut traverser les fantasies.
El que Lacan anomena «travessar la fantasia» consisteix precisament en l’experiència d’una inversió d’aquest tipus a propòsit
de la fantasia-objecte: el subjecte ha de passar per l’experiència
que el sempre objecte-causa del desig en falta no és sinó una
objectivació, una encarnació d’una mancança; que la seva presència fascinant està allà només per encobrir el buit del lloc que
ocupa, la vacuïtat que és exactament la manca en l’Altre, la qual
converteix el Gran Altre (l’ordre simbòlic) perforat, incongruent
(Žižek, 2001: 252-253).
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L’arxipèlag: la política de l’aporia
Pepe Carmona
I el Mar per excel·lència, «l’Arxipèlag», la veritat del Mar, en un cert

sentit, es manifestarà, llavors, en el lloc de la relació, del diàleg, de la
confrontació entre les múltiples illes que l’habiten: totes en el Mar diferents i totes en el Mar entrellaçades; totes pel Mar nodrides i totes en
el Mar arriscades (Cacciari, 1997a: 16).

De l’Arxipèlag procedeix el Mar en el sentit de l’ocàs fins aquell límit

que haurà d’ultrapassar. La nostàlgia d’aquelles veus que surten del ago-

ra no pot deturar-se en la circumnavegació de l’ Arxipèlag. Aquest Mar

té un corrent que arrossega i que transforma cap a En-Lloc (Cacciari,
1997a: 17).

Dades biogràfiques de Massimo Cacciari
Massimo Cacciari neix a Venècia l’any 1944. Durant la seva
època d’estudiant a la Universitat de Pàdua ja mostra la seva
vessant política, en les files de l’esquerra marxista italiana. Als
anys 60 funda dues revistes importants, Angelus Novus (de
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temàtica estètica) i Contrapiano (de temàtica política). L’any
1967 es doctora amb una tesis sobre la Crítica del Judici de
Kant. Durant els anys 70 serà professor a les Universitats de
Pàdua i Venècia. A partir de 1975 col·labora en revistes com
Aut aut i Nuova corrente. Del 1976 fins al 1983 és diputat al
Parlament italià. Durant els anys 80 serà professor ordinari d’Estètica de la Universitat de Venècia. Funda en aquests
anys la revista Il Centauro (1981-1986) i Laboratorio político
(1981-1985). L’any 1990 funda la revista Paradosso (1990-2002).
Del 1993 fins al 2000 serà alcalde de Venècia i diputat europeu.
L’any 1999 se li concedeix el premi Hannah Arendt de filosofia
política. L’any 2004 funda a Milà un Centre de Formació Política
(www.formazionepolitica.org). Rep l’any 2000 el premi de l’Acadèmia de Darmstadt, per la difusió de la cultura alemanya i funda
el mateix any la Facultat de Filosofia de la Universitat Vita-Salute
San Raffaele de Milà, de la qual és ordinari d’Estètica. És un estret
col·laborador de l’Institut Italià i del Col·legi de Filosofia de París.
L’any 2005 rep la Medalla d’Or del Cercle de Belles Arts de Madrid. Des de l’abril de 2005 és alcalde de Venècia (tercer mandat).
El gener de 2006 anuncia la formació d’un nou partit polític italià,
del qual dissenya els trets generals: el Partit Democràtic.
Etapes de l’obra filosòfica de Massimo Cacciari
Els primers escrits de Cacciari seran sobretot de temàtica marxista. Tot i que no els incloc en cap de les etapes que ara esmentaré,
tenen importància per la seva influència en el pensament polític
de Cacciari.
1a etapa: 1973-1985

La investigació filosòfica de Cacciari parteix de l’estudi del
pensament negatiu, antidialèctic, entre Schopenhauer i Nietzsche,
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dels quals analitza les connexions amb la cultura literària, artística
i científica dels primers anys del segle xx, i es deté especialment en
la cultura vienesa (Wittgenstein).
2a etapa: 1986-1990

Aquesta seria una etapa de transició. Cacciari analitza
en aquests escrits autors com Rosenzweig, Heidegger, Florenskij, Kafka. Es va fent cada cop més evident el seu interès pel
neoplatonisme cristià, sobretot des d’un intent per pensar la
figura de l’àngel.
3a etapa: 1990-2004

Es tracta de l’etapa de consolidació del pensament de
Massimo Cacciari. Aquest es caracteritza per una voluntat de sistematització. La relació entre filosofia i teologia, entre el neoplatonisme pròpiament filosòfic i el neoplatonisme cristiano-teològic
serà l’aventura en la qual estarà embarcat fins a l’any de la publicació de l’obra Della cosa ultima (2004). Cacciari escriurà sobretot en
aquests anys les seves principals obres de caràcter polític (Geofilosofia dell’Europa [1994] i Arcipelago [1997]).
L’arxipèlag: la política de l’aporia
Intentaré posar de manifest en el següent article algunes de les característiques fonamentals del pensament polític de Cacciari, qüestió difícil si tenim en compte que el primer pas que s’ha de donar
és explicitar els pressupòsits especulatius del seu pensar polític. Intentaré mostrar tots dos aspectes sense arribar a esgotar l’assumpte.
Primer es mostrarà la base especulativa platònico-kantiana, el plantejament purament aporètic del pensador italià al voltant de la idea
d’Inici. L’aporia amb la qual ens enfrontarem i amb la qual haurà de
navegar el pensament polític de Cacciari, serà la de l’U i el múltiple,
43
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aporia que ens portarà a la imatge d’Europa com a arxipèlag, a la
seva pròpia essència.
De Kant a Plató
Estem constrets al problema de l’Inici, si no com a causa transiens, és cert, com a causa inmanens, de manera prepotent (Cacciari, 1990: 21).

Així fa una de les primeres frases claus del llibre de Cacciari
Dell’Inizio. Per entendre el seu significat, hem d’entendre en
primer lloc el context en el qual es pronuncia: en una anàlisi de
la Crítica de la Raó Pura de Kant. Cacciari no escull Kant d’una
manera arbitrària per iniciar la seva singlada. Hi ha una raó
per a sotmetre Kant a una anàlisi a les primeres pàgines de la
seva obra, anàlisi sobre l’activitat imaginativa en l’ésser humà.
Aquest és el lloc en el qual Cacciari centra l’atenció. Intentarem seguir l’anàlisi de Cacciari per entendre el significat de la
frase que citàvem al principi.
A la primera edició de la KrV (1781) s’afirma que es
dóna un Inici en la força productiva de l’ intel·lecte (Kant, 1989:
42) i que aquesta força és la causa de l’ inici del conèixer, el qual
només coneix l’experiència en tant que factum de l’intel·lecte.
Kant sembla voler alliberar-nos, salvar-nos del problema de
l’Inici. La postura de Cacciari és justament la contrària: l’aventura d’indagar l’Inici, la navegació cap allò que Kant anomenaria ignot, somni, mar, en front de «el despertar», «la terra de
la veritat». Dir que Cacciari està a les antípodes de Kant no
seria, de totes formes, la millor manera de fer-nos una idea de
la seva aventura filosòfica. La filosofia crítica o negativa és precisament per a Cacciari la llavor del que vol proposar-nos, de
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la seva aventura i navegació. Sembla com si Kant tingués una
doble funció per a Cacciari, indicada ja a la doble concepció
kantiana de noümen (positiu i negatiu). La concepció negativa
seria aquella que se’ns mostra en la impossibilitat de sortir del
cercle subjecte-objecte. La impossibilitat que el subjecte, el jo,
sigui fonament o substància, així com la impossibilitat que es
doni objecte transcendental.
«La crítica (kantiana) és crítica de la idea que pugui donar-se en general fonament o arkhé del món com a representació, que el “misteri” del món pugui desvelar-se, que es doni una
veritat» (Cacciari, 1990: 25). En aquest sentit es pot afirmar
que Kant lluita dramàticament contra la passió per l’Origen del
realista i de l’idealista dogmàtic. Tant el «Jo» cartesià com una
substància transcendent fonament del món de les aparences
són per a Kant part del «somni» dogmàtic de la raó. L’idealisme
transcendental kantià és crític, però no absolut. Kant encara,
i dic encara en referència a Hegel, deixa les portes de la raó
obertes al misteri (encara que no pugui desvelar-se). La gnoseologia kantiana, crítica respecte a una gnoseològica «passió
per l’origen», és la llavor d’una ontològica «passió per l’origen».
Tractarem de veure com Cacciari mostra aquest trànsit des de
l’àmbit crítico-gnoseològic al germen d’una «nova» ontologia,
el trànsit de la filosofia crítico-negativa al germen de la filosofia
positiva.
Abans ja indicàvem mitjançant la metàfora de la imatge
circular la impossibilitat de fonamentar-se (ni tan sols recíprocament) subjecte i objecte:
Objecte extern i autoconsciència no es refereixen l’un a l’altra,
buscant en va «fonamentar-se» recíprocament, sinó que formen
una originària dualitat, que en tant que tal, exclou tot «mètode»
vers l’Inici, tota idea constructiva de principi o arkhé. (Cacciari,

1990: 27).
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D’aital Inici no podem predicar ni l’existència ni l’ inexistència. Això ens porta a afirmar el que tota una tradició sencera
del pensament kantià ha estat afirmant: que hi ha un acord originari entre esperit i naturalesa, no podem saber què ha produït els
resultats (aparença de la matèria), ni els productes (pensaments).
«Es tracta de la de-substancialització radical de la idea d’objecte
i de subjecte. Lluny de presentar-se com a possibles fonaments,
aquests es demostren radicalment sense fonament. I la seva mateixa imatge, o els seus signes, es refereixen no a l’inefable U, sinó
a una X, sigui com sigui ella també composta, com nosaltres ho
estem d’ànima i cos» (Cacciari, 1990: 30). Això significa que no
podem conèixer el fonament de la naturalesa de l’intuir, però sí
que podem distingir el que és mera fantasia del que és real. La
frase de Kant és prou coneguda: «És real allò que, d’acord amb les
regles empíriques, es troba vinculat a una percepció» (Kant, 1989:
349). No la immediata multiplicitat, sinó aquella multiplicitat organitzada segons lleis empíriques. En el mateix acte de percebre
han d’existir lleis. La sensibilitat opera segons lleis. Per entendre
això en tota la seva profunditat, hem d’endinsar-nos en l’anàlisi de
l’activitat de la imaginació.
L’acord entre naturalesa i esperit, del qual parlàvem fa un
moment, és possible gràcies a l’Einbildungskraft (imaginació) i
igualment només és possible percebre una multiplicitat organitzada segons lleis empíriques mitjançant l’activitat imaginativa. És
prou coneguda la funció mediadora de la imaginació a la Crítica
de la Raó Pura. La imaginació és el nexe entre sensibilitat i enteniment. La imaginació és activitat sintètico-compositiva. Això és: la
condició a priori de la possibilitat de tota composició del múltiple
en un coneixement. D’altra banda Kant nega el poder creador de
la imaginació: aquesta seria la perspectiva idealista, impracticable per a Kant. La imaginació es presenta activa en la mateixa
percepció. La percepció és en si mateixa imaginativa. Percebre és
representar. Resumint:
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Les tres fonts del conèixer es compenetren indissolublement: el
percebre és imaginatiu, així com l’imaginar reprodueix l’aparença de les percepcions, i l’apercepció transcendental refereix tot
sencer aquest complex perceptiu-imaginatiu a la consciència del
subjecte que percep-imagina. L’aparença, en suma, és «des de
sempre» imaginada, així com la imaginació es «des de sempre»
activa en el percebre, d’aquesta manera es pot anomenar el costat actiu, el poder actiu de la percepció. Aquesta connexió transcendental entre sentit i imaginació és la condició d’aquella altra
entre sensibilitat i intel·lecte. Com que la capacitat sintètica de
la imaginació és immanent al sentit, per això els conceptes a priori de l’ intel·lecte podran referir-se al múltiple de la intuïció i
així realitzar-se (Cacciari, 1990: 36-37).

Això ens porta a una definició específica del real. Què deu
ser el real? Real és per a Kant allò que es connecta a la percepció
segons les lleis empíriques. Aquestes lleis afecten la constitució
interna del percebre i la seva relació amb la facultat de posar-enimatge. L’esquematisme transcendental kantià no afirma res més
que això que segueix: «El fet empíric de la immanència de la imaginació en la percepció funda les lleis empíriques del treball de
l’intel·lecte» (Cacciari, 1990: 37). Real és, per tant, allò percebut
en tant que imaginat, associat, reproduït per la imaginació, referit
a la unitat de l’apercepció i , en definitiva, pensat per l’intel·lecte
segons les seves lleis. Res real no es pot constituir fora de la percepció, però la percepció no pot constituir-se fora de la facultat sintètica
de la imaginació. Per tal que un concepte sigui real és necessari que
pugui donar-se com a imatge, en una imatge, imaginat, percebut
intuïtivament (imaginable). Un pensament que no permeti imatges, que no sigui imaginativament constituït, només serà Schein
(aparença). El concepte no és real si no és mitjançant la construcció de la figura, sensiblement intuïda, que el realitza. No hi ha
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realitat del concepte en la seva pura possibilitat lògica abans de
ser construïda-percebuda en un esquema, abans de ser mostrada
en figura. L’experiment no és altra cosa que figuració-esquematització-imaginació del concepte. El concepte no imaginat-percebut
segons lleis empíriques a priori resulta sense sentit, buit. Això és el
real i més enllà d’això resideix allò in-tuït.
Precisament la matemàtica respon perfectament a la definició de real que hem posat de manifest i aclareix el sentit de l’esquematisme transcendental kantià: «La matemàtica compleix l’exigència de de-mostració del concepte “mitjançant la construcció de
la figura”» (Cacciari, 1990: 42). «Els conceptes matemàtics són
generats per l’ànima de forma totalment a priori; però la seva naturalesa és esquemàtica» (1990: 42). No hi ha en Kant una concepció
de la matemàtica en tant que pura intuïció intel·lectual de la substància, de fet, ni tan sol en el neoplatonisme existiria aital concepció; Cacciari ens mostra com la idea kantiana de matemàtica és
la mateixa que la neoplatònica (Procle, In primum Elementorum
librum Commentarii, i, 6). La máthesis es mou des del seu interior,
però procedeix cap a l’exterior, els objectes matemàtics s’intueixen
sensiblement, s’originen de la facultat intuïtiva de l’ànima, però
s’expressen imaginant-los, són objectes-figures sensibles, es tracta
de diánoia i epistéme, no de noûs, no d’intuïció intel·lectual.
Cacciari ens ha traçat el cercle kantià del coneixement:
no hi ha més concepte que el que és imaginat. Aquest cercle, en
el qual cada punt és a la vegada condició i condicionat, impossibilita tota idea d’Inici, de fonament absolut, impossibilita qualsevol intent de comprendre la idea d’Inici conceptualment. El
que és conegut per a Kant té la forma d’un cercle i més enllà dels
confins d’aquest sols hi ha allò ignot intuït, l’incondicionat intuït. Des d’aquest cercle que no trenca mai la cadena el connecta
amb la sensibilitat des d’on els «Quatre» de Plató: ónoma, lógos,
eídolon, epistéme (Carta vii, 342a-344d), en el seu recíproc condicionar-se verifiquen l’Inici. El cercle que formen els Quatre
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impulsa l’ànima cap a la incondicionada desvelació. La diferència respecte a Kant és que per a l’alemany no hi ha construcció
possible més enllà dels confins de la illa que els quatre formen,
mentre que Plató mostra precisament que en els confins de la
illa, que en el coneixement que els «quatre» ens donen, s’obre un
abisme.
Kant és conscient que l’origen de les categories no és sensible, la seva arrel no és sensible. L’ignot no es pot eliminar, però
tampoc es pot construir.
El que Cacciari vol indicar és el següent: allò condicionat
(sensibilitat) és l’únic que és conegut perquè només hi ha coneixement d’un concepte imaginat segons lleis empíriques. Els conceptes o categories que van més enllà d’aquest límit estan buits de
significat, però el concepte mateix en tant que concepte imaginat
segons lleis empíriques reclama per a si un principi (noümen): és
el prou conegut ús transcendental de les categories. Les categories
o conceptes purs són portadores des del seu origen d’un buit que
els és intrínsec. És el que Cacciari anomena Abgrund (Abisme)
de la imatge o buit intern de la imatge, de l’aparença. L’arrel de
les categories no és sensible. Si eliminem aquesta arrel eliminem
les mateixes categories. Les dues Crítiques posteriors a la KrV no
són altra cosa que intents de donar sentit al que inevitablement
es llança vers el buit. Per a Kant, com per a Plató, només allò
imaginat, allò que pot mostrar-se en una figura, esquematitzat
(ónoma, lógos, eídolon, epistéme), ens dóna un coneixement real. La
diferència respecte a Plató és que la imatge crea al seu voltant un
abisme que és també llum. L’ignot per a Kant és només el que no
té sentit, en canvi per a Plató implicaria una aura. L’ésser brilla
finalment si el veiem suspès en el buit. L’ontologia a la qual apel·la
Cacciari des de Kant és la que reclama la imatge (en tant que tot
punt del cercle és condició i condicionat), i la imatge reclama el
seu autor. Aquest autor és l’ignot per a Kant, allò incondicionat no
intuït, allò que no pot donar-se en una imatge. Que les categori49
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es tendeixin problemàticament vers l’ignot és, per a Kant, només
problemàtic, pecat d’origen.
El retorn a l’ontologia que es fa possible des de la Crítica
de la Raó Pura de Kant consisteix en afirmar que la impossibilitat d’eliminar l’origen de les categories, impossibilitat perquè això
implicaria la immediata eliminació d’elles mateixes, implica la tremolor de la imatge tal com Kant la defineix. M’atreveixo a dir que
Cacciari ens vol mostrar com la definició de la imatge kantiana
mostra inevitablement l’amenaça de la pròpia ruïna. Plató és més
conseqüent que Kant davant la imminent «ruïna» dels ens. L’home
anhela el fonament davant del qual està imminentment sempre a
punt de «caure», d’ensorrar-se. La dialèctica platònica és el combat
de l’home contra la imatge de tenir al seu davant el propi sucumbir,
el propi morir. La Crítica kantiana deixa encara espai a la brillantor
de l’ésser o en el món de les aparences kantià només hi ha l’opacitat?
El concepte de noümen pres positivament deixa entrar una escletxa
de llum per la qual no només el «com» de les nostres imatges, aquelles que ens acompanyen en els confins de la nostra illa, sinó també
l’«ésser» d’aquestes se’ns mostra en el seu mateix Abgrund (abisme):
Allò que nosaltres podem intuir està amb nosaltres des de sempre en els confins de la nostra illa: el què són les nostres imatges, mentre que els «Quatre» prediquen només el com. S’obre un
buit intern de la imatge, de l’aparença, un Abgrund de la imatge
(Cacciari, 1990: 43).

Ara s’entén millor, potser, el sentit de la frase amb la qual
obríem el present intent d’aclarir l’aventura filosòfica de Cacciari. Recordem la frase: «Estem constrets al problema de l’Inici,
si no com a causa transiens, certament, com a causa inmanens, de
manera prepotent.» La filosofia crítica kantiana segueix constreta al problema de l’Inici, de la mateixa manera com en la concepció platònica del coneixement en tant que condicionar-se recí50
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proc dels «Quatre» es verifica l’Inici, en la filosofia crítica, encara
que sigui en els límits de la Terra («Territori de la Veritat», com
Kant anomena els confins de tota imatge [1989: 259]), l’Inici es
fa necessari, no com a causa transcendent (in-tuït incondicionat), però sí com a causa immanent. Com allò que la mateixa
imatge reclama encara que sigui de manera immanent. On es
troba l’Abgrund de la imatge, allà hi ha l’Inici com a causa inmanens. On es troba el buit del concepte de noümen, allà hi ha uns
constrenyiment de l’Inici com a causa inmanens. En el límit de la
«Terra» s’obre un abisme que demana Inici; certament no podem
conèixer-lo com a causa transiens, però sí que seguim constrets a
Ell com a causa immanent, com a causa que «dol» en la finitut de
l’ésser humà, causa potser encadenada a nosaltres, de moment no
alliberadora. Però no s’ha d’alliberar l’home d’allò que el deixa
permanentment encadenat en els límits de la seva opaca existència? La filosofia crítica kantiana és com la mera tensió de la fletxa
i l’arc, sense la possibilitat d’alliberar-se d’aquesta tensió, com si
més enllà d’aquesta tensió sols hi hagués buit, la nit més obscura,
tenebres. Cacciari ve a mostrar-nos com la nit, l’abisme, és la
condició de tota obertura a un ésser per fi alliberat de la cadena
mortal de la nostra raó: ónoma, lógos, eídolon, epistéme.
Cacciari es concentra, des d’aquests pressupòsits, en una
anàlisi de Parmènides de Plató i de les apories desenvolupades en
aquest diàleg. Les conclusions d’aquesta anàlisi implicaran una dialèctica antihegeliana, tràgica.
Cacciari pren com a referència indispensable del seu pensament la «filosofia positiva» del darrer Schelling: allò impensable
és el principi del pensament; o bé, no és perquè hi ha un pensament que hi ha l’ésser, sinó perquè hi ha un ésser que hi ha un
pensament. Això impedeix eliminar el contingut tràgic que té tota
ek-sistència. La modernitat no només intentaria eliminar qualsevol
plantejament ontològic (com a mer somni dogmàtic), sinó també
tota concepció tràgica.
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Cacciari nega una possible interpretació kantiana de la
aporia platònica de «l’U i el múltiple». L’idealisme alemany (Hegel fonamentalment) considera l’U (inefable per a Cacciari) com
a quelcom posat pel pensament, produït per aquest. Per a Cacciari això equivaldria a eliminar l’aporia de manera «negligent».
El problema de l’U és el problema d’allò que transcendeix la immanència recíproca del pensament i el pensat: d’allò no posat pel
pensament. El pensament de Cacciari se’ns presenta com a interrogació de l’àmbit de la uni-dualitat (pensament-pensat). L’idealisme no interroga aquest àmbit, nega el coneixement de quelcom
des de fora. La filosofia crítico-negativa només pot afirmar que
un pensament és relatiu a un altre pensament. La filosofia positiva
(Schelling-Cacciari) «inicia» allò que està absolutament fora de la
raó (Filosofia del mite, Filosofia de la Revelació). Però les apories
del Parmènides platònic, com hem de veure immediatament, no
són per a Cacciari un mer problema especulatiu, també es concreten «tràgicament» en la praxis política.
L’aporia (tràgica) política
Cacciari les interpreta políticament a través de la imatge de «l’arxipèlag»:
[…] Arxipèlag: xarxa de diferents individualitats, úniques justament per allò que en més gran mesura sembla distingir-les,
arriscades al diàleg i a l’escolta, incapaces de conèixer-se elles
mateixes si no és mitjançant l’acte de reflectir-se en aquell altre
que és distint de si mateix. Aquesta, que els doctors medievals
potser devien anomenar «communitas analogiae», una comunitat on cap element pot ésser caracteritzat de manera unívoca,
però on tampoc no ens veiem condemnats a l’equívoc indiferent,
al dogmatisme relativista, requereix comunicació política. El seu
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llenguatge només pot ser el de la informació tècnica. ¿Sabrem
reinventar noves formes de comunicació, més enllà de l’Estat?
Aquest és el gran desafiament que els pobles europeus són cridats avui a respondre (2007: 21-22).

Em sembla que Cacciari no pot deixar-se arrossegar per una
comprensió de la política de caràcter merament ideològic. La seva
«proposta» no és el resultat d’un mer desig utòpic; en aquest sentit em
sembla que sense ser un anti-modern, viu en la crisi de la modernitat
i busca una llum de caràcter ontològic on es mostri l’esquerda. La
seva «proposta» no és ni de bon tros reaccionaria, sinó que el punt de
partida és la tragèdia com el desig formulat a la sentència «coneix-te
tu mateix». No és utòpic, perquè és tràgic, no és reaccionari, perquè és
un desig de tot home. És tràgic, perquè és impossible.
En el fragment següent podem observar aquesta imatge
tràgica de l’arxipèlag, aquesta aporia, en el qual sembla que la multiplicitat, davant de l’U, és allò que conforma l’escenari. Però en la
qual, alhora, es vol subratllar una «individualitat universal», sense
que la aporia es resolgui (falsament) en una identitat de l’U o bé
del múltiple:
L’espai europeu —ens mostren la geografia i la geopolítica—
és geometria variable, no univers, si no «multivers» . Les seves
fronteres existeixen per ser travessades. L’espai europeu apareix
des dels orígens com l’escenari del canvi, del diàleg, d’Harmonia-Polemos. Els canvis tendeixen a unificar-ho tot, però ho fan
a base de «llocs privilegiats», «individualitats universals». L’escenari és una xarxa de relacions entre ells. Cadascú viu perquè
absorbeix energia de l’altre i la transforma. Cap imperi ha aconseguit dominar aquest Arxipèlag (Cacciari, 2007: 31).

No es fa evident en aquesta manera de pensar l’ascendència heraclitiana-nietzscheana de Cacciari? El diàleg no és
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per a Cacciari un simple intercanvi d’opinions, un simple confrontar parers o transmetre informació, és Harmonia-Polemos.
És lluita, és tensió el que demana Cacciari a una política a l’altura d’Europa, no un mer consens, no mera Harmonia. No es
tracta ni de simple unitat ni de simple pluralitat, sinó de l’aporia
que ontològicament travessa Europa. Aquesta és, com afirma
Cacciari en el fragment següent, la veritable identitat d’Europa,
identitat aporètica:
Europa no designa, per tant, ni una realitat físico-geogràfica,
ni un estat polític cultural, sinó fonamentalment un logos, en
el sentit etimològic del terme: una idea que acull en ella diferents narracions, diferents interrogacions, els diversos camins
d’investigació sobre la seva pròpia identitat. […] La unitat europea no podrà ser mai la del càlcul i la racionalitat instrumental.
La realitat europea és definible només històricament: unitatdualitat europea de raó i història. Les filosofies «universalistes»
de la unitat i les de la pluralitat sense logos «traeixen» ambdues
el sentit de la recerca europea de la seva identitat. La «cura» de
les diferències implica l’eros cap al principi que les «uneix»; i el
principi està viu perquè s’exhibeix en la aparició de les diferències (2007: 31-32).

El que caracteritza el pensament polític de Cacciari és la
capacitat de l’italià per relacionar l’espai geogràfic europeu amb
els conceptes clàssics de la filosofia, fonamentalment de caràcter platònic. La polis platònica ara és Europa. L’ànima d’Europa és l’aporia que acabem d’indicar, aporia que, com ens explica
Cacciari, no pot ser més que interrogació, però no interrogació
gratuïta:
Però aquí es planteja el problema. Europa és interrogació; però
l’estatut de la interrogació és paradoxal: tendeix de manera in-
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trínseca a dubtar del cert de cada tradició, de tot valor transmès; la veritat de la interrogació sempre és el producte d’una
recerca, mai el seu pressupòsit; la veritat és, per tant, el producte
d’aquest dubte que sistemàticament suporta tota recerca. Però,
d’altra banda, cap interrogació no es «plantejaria» si «quelcom»
no la provoqués, si cap «veu de l’abisme» (María Zambrano) no
la imposés. S’interroga sobre allò que ens cerca. La paradoxa
agustiniana planeja sobre el llenguatge de la pregunta: no pressuposar res i, no obstant això, haver de pressuposar l’existència
d’allò que cerquem. Quan interroguem és com si enyoréssim
una intimitat perduda amb allò que encara ignorem: futur passat
(2007: 31-32).

Ara bé, la meva pregunta és si amb el fet de l’aporia que
constitueix Europa n’hi ha prou perquè no s’acabi traint cap un
costat o l’altre de l’aporia. Aquesta «veu de l’abisme» de la qual
Cacciari ens parla, on la podem escoltar avui a Europa? Els cercles
filosòfics europeus ens la mostren? No veiem cada vegada més una
filosofia entregada a l’auto-referència narcisista? I les filosofies,
que com la de Cacciari, dialoguen encara amb la teologia, quina
mena de pretensió tenen? No podem respondre ara a aquestes
qüestions. N’hi ha prou amb deixar clar que el pensament de
Cacciari mostra la impossibilitat de transcendir la tragèdia en la
praxis política, més enllà de tota utopia consoladora. Una visió
que nega que l’essència d’Europa pugui reduir-se a una identitat
merament ideològica que traeix les pròpies contradiccions que
la forgen. El diàleg segons Cacciari, como s’ha vist a les pàgines
suara citades, no pot ser fructífer sense el pathos inherent que
comporta.
Intentem veure altres aspectes que mostrin com la «dialèctica tràgica anti-hegeliana» del pensador italià es concreta en la
praxis política. Cacciari reflexiona en molts llocs de la seva obra
al voltant del tema de la llibertat. La seva posició no és gens fàcil
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de capir, però una cosa és clara per a Cacciari: una llibertat entesa
com a mera «possessió» del subjecte, com a fet consumat de la seva
realitat com a individu, és tot el contrari del que realment Cacciari
entén com a llibertat. La insistent utilització del terme philopsichia
per caracteritzar l’individu que afirma la seva llibertat com a mera
autonomia, com el simple fet de la conquesta d’uns drets, té com a
objectiu mostrar allò què Cacciari no pot creure, això és, una prova
de la llibertat:
El més europeu dels béns, como l’anomenava Benjamin, la
ironia, s’exercita sense pietat contra l’ídol de la llibertat com
a gelosa possessió del subjecte, propietat de l’ individu, el
qual es considera fins i tot capaç de demostrar-la i provar-la.
La llibertat s’expressa precisament en l’«ocàs» de qualsevol
pretensió de posseir-la, pretensió que és el fonament de tota
philopsichia. La llibertat s’expressa en la recerca del Xynon, del
Communis, que precisament perquè és tal, no pertany a ningú. Bé no «matemàtic» (no mathema comunicable de forma
definida i, no obstant, pressupòsit de tota comunicació: tota
comunicació adquireix el seu relleu sobre l’«abisme del Cum»,
que, com a tal, no és, alhora, res que es pugui dir; però el Cum
es mostra també, diríem, com la possibilitat d’esdeveniment
de la comunicació). Aquesta és la llibertat a la qual corresponem expressant-la mitjançant el nostre ésser responsable,
o corresponent a la llibertat radical del reconeixement i a la
inevitable exigència de Befriedigung (satisfacció) (2007: 102).

Una i altra vegada llegim el terme «abisme» en l’obra
de Cacciari. Es tracta d’un vertigen gratuït? Vull pensar que no.
Potser és el vertigen de la mateixa aporia que tota l’estona estem
indicant. Cacciari tracta sempre de mostrar-nos l’abisme o l’impossible que aquesta aporia porta en ella mateixa en front de la
pretensió del sistema, de la mera identitat:
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Europa es pot veure representada o en el programa dirigit des
del poder de «l’aparell» (el Gestell heideggerià, tecnicoeconòmic)
o bé en la idea d’un «foedus» entre els qui defensen la pròpia
llibertat mitjançant el reconeixement a càrrec de la llibertat de
l’altre, i, per tant, entre els que ironitzen sobre la pretensió de
posseir-la per si mateixos, i els que la conceben analògicament
com el bé im-possible. Europa està cridada a decidir-se entre la
«barbàrie monista» (Berlin) i l’amor per aquest im-possible, que
té cura de la distància fins i tot en la més insuperable de les
relacions (la que precisament uneix els completament diferents).
Pretendre construir la unitat del món com a món-sistema sobre
el pressupòsit de la veritat absoluta de la pròpia «identitat» es
presenta avui, per contra, com el camí perfecte per desaprofitar
qualsevol proximitat possible. Citant Berlin una vegada més: si
no sabem tolerar —però en el sentit originari de tollere, portar
alt, mostrar en la seva altura— valors en conflicte (polemos), si
acceptem el dogma que tals valors han de veure’s reduïts a l’U, que
el món té ja el seu gran disseny i que es tracta només d’ajuntar
peces, cada una en el seu lloc exacte i previst, eliminarem tota
expressió de llibertat. La reduirem a la magnitud del poder. Sens
dubte, aleshores Europa, una altra vegada, s’haurà «decidit»: una
decisió per sempre, ja que haurà decidit llavors la seva pròpia
desaparició (2007: 102-103).

Em semblen passatges prou reveladors: defensa de la llibertat, però sense pressuposar una identitat ja dissenyada que la
eliminaria, com si Cacciari volgués fugir d’una construcció de la
identitat Europea. La seva idea d’Europa apel·la a allò Impossible,
a l’ aporia com a allò Impossible mateix (com la seva concepció
de l’ Inici), a una utopia en el sentit més tràgic, cap a En-Lloc.
Acabaré aquest intent de mostrar la filosofia política del pensador
venecià amb una aproximació a un dels capítols de L’arxipèlag, el
capítol dedicat a la tragèdia Antígona de Sòfocles.
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Antígona: figura de l’ im-polític
El dret positiu (Creont) ha de vèncer allò que es resisteix (Antígona), aquella que no pot reduir el mal a allò prohibit o sancionat,
i tampoc és concebible —el dret positiu, la polis, l’ordre que estableixen les seves lleis escrites— sense aital resistència. Aquesta
resistència mina els fonaments del dret positiu, però cap polis no
podrà perdurar sobre la base de la integritat del dret natural (sobre
la «unitat d’allò just i del Mal en si»). Creont intenta convèncer
Antígona que la «polis» no pot fer altrament que oposar resistència al seu «desig». Antígona no resisteix, sinó que es contraposa
(contradicció). El «logos» de la polis (Creont, dret positiu) contradiu la «mania» del logos. «Mania» aliena a tot intent de conciliació
(la no eliminable aporia de l’U i el múltiple).
Antígona «contradiu» i en aquest «contradir» té «culpa»,
sagrada «culpa», hýbris punible «amb justícia». Afirmació a-logos,
mania la d’Antígona, incapaç de relació, de mediació, de diàleg,
pathos més que discurs. La vocació de Creont és persuadir de la
llei positiva de la polis. Però Antígona no pot ser persuadida, és
potència autònoma, ella obeeix la llei de l’oîkos (la casa). Com governar la polis si el fonament de la techné politiké vacil·la? Com
conservar l’ eficàcia del dret positiu si existeixen a la polis potències autònomes que intenten soscavar-la? Aquesta pregunta, que
ressona en la tragèdia, ha de ser també escoltada. És una pregunta
que Antígona no nega, però que no pot escoltar, la seva mania
l’ofusca.
No es pot destruir la justícia de l’oîkos, però d’una altra
banda no es pot deixar que es destrueixin les lleis de la polis (enterrar Polinices, l’ enemic). Essencial a la ciutat és, llavors, la presència en ella d’allò que s’oposa a l’ordre positiu, a allò prohibitsancionat, als pactes. Allò que s’oposa a la ciutat és el seu mateix
cor, oîkos, les lleis no escrites que apel·len a una justícia de l’Hades.
Polis és escriptura (lleis escrites), oikos no. Antígona estima els
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morts: «la meva psiché està morta fa temps, als morts l’he dedicada». Cacciari destaca en el seu text aquesta contradicció d’oîkos i
polis de la següent manera:
L’Arxipèlag custodia oîkos i polis, en el renovar-se del seu conflicte, polimorf i inesgotable. L’Arxipèlag només pot navegar
cap al Bé de la seva Harmonia, Bé supra-essencial respecte a
totes les illes, les seves ciutats, els seus llenguatges, els moments
i els mitjans del seu viatge. Meta impossible de la seva fatiga
(1997a: 52).

El pensament utilitarista de J. S. Mill, o la seva versió
contemporània en R. Rorty, representaria una manera d’entendre
la polis como quelcom que ha d’anul·lar l’oîkos. En canvi, la tensió tràgica (oîkos-polis) que acabem de mostrar és per a Cacciari
precisament l’essència d’Europa. L’ utilitarisme destrueix aquesta
essència en l’ artifici de la distinció d’aquelles «accions que només
m’afecten a mi» i «aquelles que afecten als altres». Fingir que existeix aquesta «distinció» sense enfrontar-se a la pregunta sobre allò
no fonamentat del «Pacte» és obviar la saviesa tràgica, deixant el
dret positiu falsament fundat, liquidant la seva validesa. El dret
positiu ha de ser conscient de l’aporia de la qual és fill, un ésser
conscient que fingeix la conciliació: «Allò que la saviesa tràgica
divideix, el Rei ha de fingir-ho conciliat» (Cacciari, 1997a: 52). Si
s’accepta que el pensament utilitarista implica una reducció absoluta del dret a dret positiu, pretenent eliminar amb això potencies autònomes decidides a soscavar l’ordre, llavors aital pensament
oblida que tota «techné politiké troba l’escàndol d’allò absolutament
im-polític, una figura que no té cap pretensió de poder, infinitament més: mina per la seva mateixa natura el fonament, rebutjant la idea mateixa de ser persuadida, convençuda» (1997a: 47).
L’ utilitarisme modern és, doncs, estrany a l’ essència tràgica de
l’U i el múltiple. Vol comprendre el fer humà com quelcom que
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des d’un punt de vista polític només pot ser resolt, explicat en allò
que «el dret» és capaç de regular, oblidant aquell abisme que està
implícit en tot fer de l’home, oblidant «el nostre interrogar més
íntim», el nostre ser també a-logos. El liberalisme utilitarista consideraria allò l’a-logos humà com a simplement educable i no com
a quelcom que formés part de l’essència de l’ home.
Es veu clar ara quina relació hi ha entre l’aporia platònica
i el concepte d’allò im-polític en el pensador italià? La tragèdia
ens en dóna la resposta, en la imatge de Creont i Antígona, com a
figures que en l’ infinit es troben.
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Reflexions sobre biopolítica a l’era del capitalisme global
Oriol Farrés Juste

La semàntica política tradicional ha quedat saturada, obsoleta,
curtcircuitada, i és incapaç de donar compte de les realitats actuals,
vet aquí la premissa bàsica d’un filòsof italià que cada vegada es
llegeix més i que darrerament està guanyant un cert protagonisme, Roberto Esposito. Tasca de la filosofia serà, per tant, trobar
nous llenguatges per referir-se a fenòmens emergents. A parer
d’Esposito, just a la cruïlla entre filosofia i política, en el seu
entrecreuament i solapament, és on salten les espurnes conceptuals que en ocasions permeten llegir i entendre el present. La seva
aposta és arriscada: deconstruir els paradigmes filosòfico-polítics
que ens han arribat per via de la tradició occidental; descobrir-ne
les dinàmiques ocultes internes, és a dir, el poder que no vol dir el
seu nom; i per últim, proposar una nova aproximació a la política
des de les seves zones fosques, des de la vida i el cos, des dels grans
exclosos, els perdedors i oblidats per la cultura política dominant.
Esposito és un autor que es va donar a conèixer amb uns
escrits dedicats a Maquiavel i el pensament polític italià, aquesta
fou la seva primera obra. Després seguí un llibre sobre Hannah
Arendt i Simone Weil; i a partir d’aquest, va publicar Categories de
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l’impolític. Tanca, de moment, la seva producció un cicle —en forma de trilogia— dedicat a la biopolítica: Communitas, Immunitas
i Bios, sumat a una quantitat considerable d’articles sobre aquestes
matèries. Si es pren la seva carrera en conjunt, cap al final es nota
un cert desplaçament en els interessos. Esposito ha passat de ser
un crític perspicaç dels desenvolupaments del pensament polític,
un deconstructor atent i meticulós, a ser un filòsof que comença
a proposar. D’aquí que es pugui dir que la seva aposta és arriscada. Proposar exigeix més que dedicar-se a desmuntar el discurs
establert. Però que s’entengui bé: deconstruir els plantejaments
polítics establerts i els jocs de llenguatge que els fonamenten no
és, en absolut, una cosa innocent i confortable. Molts ni tan sols no
s’arrisquen a això.
i

Roberto Esposito ens vol posar en estat d’alerta. Els esdeveniments que han inaugurat el segle xxi: l’atac a les torres bessones
de Nova York, la guerra preventiva, l’anomenat «xoc de civilitzacions» o la tan corejada globalització, no són causes explicatives del
present. Són, tots ells, més aviat els efectes d’una altra cosa que
roman oculta. Desocultar-la, posar-la de manifest, és l’objectiu de
la filosofia política.
D’entrada, però, aquí «filosofia política» no ho hem de
prendre com una àrea particular i ben delimitada dels departaments de Filosofia de les universitats de moda. «Filosofia política»,
per entendre’ns, no són variacions sobre la vella i cofoia melodia
de la normativitat abstracta i el liberalisme polític. És una altra
història. Qui fa filosofia política pensa el poder; pensa la vida
contra la vida, el conflicte. D’aquí que a Categories de l’impolític o
als seus Nou pensaments sobre política Esposito sempre tingui molta cura de no identificar mai dos camps que s’exclouen gairebé
per naturalesa: que, si ens plau de dir-ho a la manera de Hannah
64
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Arendt, serien el terreny del pensament i el de l’acció. La política,
diu Esposito, és lluita i resistència, és combat. Fent-se eco dels
escrits pòstums de Simone Weil, els que duien per títol La font
grega, l’italià apunta a la base de lluita que ha fundat la civilització,
amb el seu rastre de força cega, de guerra i de violència entre els
homes. I això és precisament allò que no pot ser conceptualitzat de
cap manera, que escapa a la rigidesa i a l’esquematització dels conceptes. Tot intent, doncs, d’incloure i neutralitzar absolutament
aquest conflicte a través de l’ús de categories polítiques, com per
exemple «dret», «Estat» o «sobirania», sempre deixarà un marge
exterior, un llindar, un límit inexplicat. Dit d’una altra manera, si
la filosofia vol ser plenament política fracassarà sempre en el seu
projecte: o deixarà de ser filosofia per esdevenir pràctica concreta o
es convertirà en la negació de la política. En pocs mots, aquesta és
la situació hermenèutica que ha d’afrontar tot pensament polític:
si es vol comprendre la política, necessàriament quedarà una ombra per explicar, quelcom que resistirà a l’anàlisi: el factor del poder
i del contrapoder, la pura pugna. El sentit de tot sistema polític,
en conseqüència, no radicarà en els seus fonaments de legitimació,
sinó que al contrari restarà fora dels seus contorns, proscrit a la llei
del silenci i a l’exili de les paraules. La política caiguda, embrutida, degenerada, caducada, obre la porta als replantejaments més
radicals i audaços que es puguin concebre. La filosofia d’Esposito
no dissimula la crisi dels temps presents i d’ella en treu totes les
seves forces.
[En els extrems,] la funció innovadora de la política es refugia
en l’àmbit impolític del pensament, que assumeix d’aquesta manera un paper de control i de substitució respecte a les facultats
actives temporalment entorpides i degradades (1988).

Des d’aquest àmbit sorgiran les preguntes i les qüestions veritablement filosòfico-polítiques. Com s’expressa el poder
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polític? Quin és el seu domini i quins són els seus canals? Sobre
què es fa sentir? Esposito sap, a partir de Nietzsche i de Foucault, que el poder no es pot dissociar del seu exercici. I també
sap que el poder, per sobre de tot, recau sobre els cossos i la vida.
És la reglamentació i el règim del cos: el treball, l’obediència,
les pràctiques de control social, la reclusió i la submissió. Es
constata un progressiu interès dels poders cap a la pura corporalitat: la salut, el benestar, l’alimentació, la farmacoteràpia del
cos. Es palesa una mena de tendència a configurar uns cossos
mal·leables, manipulats, envaïts, sotjats, drogats. Paulatinament
però sense descans, la política se les ha deixat d’haver amb els
drets i deures que qualificaven els organismes humans i ha començat a regular, d’una manera franca i oberta, la seva pròpia
vida efectiva: l’obsessió per la higiene, les campanyes massives
de vacunació, l’enfortiment de les barreres contra la immigració
clandestina, les regulacions sobre l’enginyeria genètica, la legislació sobre l’avortament, la pràctica de l’eutanàsia o les polítiques demogràfiques no són fets casuals, inconnexos, producte
d’avatars atzarosos. Tots ells cal enquadrar-los en un marc: el de
la política sobre la vida.
Se’ns dirà que ja a República i Lleis de Plató podem contemplar propostes eugenèsiques sobre la ciutadania: la raça d’or,
la de plata, de bronze i la de ferro. La cria dels fills, els aliatges,
la selecció dels guardians. Però això, caldrà respondre, no té res
a veure amb les potencialitats i els mitjans actuals a l’abast. Una
cosa són els somiejos d’un suposat Rei filòsof a l’antigor i una altra
cosa ben diferent són les experiències reals d’extermini i els plans
de depuració racials que s’han aplicat en el món contemporani.
S’ha passat del complement a la substància, és a dir: de la política
sobre la vida a la pràctica organitzada i planificada de la mort i
l’horror. Finalment, és el cos, sense els atributs i les armadures
polítiques que el protegien, qui rep nu els embats del poder. A la
intempèrie, desemparat, despullat. L’antifilosofia biologista de tots
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els feixismes (sobretot, del nazisme), el seu èmfasi en la depuració
de la raça i la salut del cos polític, posen de manifest una inversió:
de la metàfora orgànica per referir-se a la política s’ha passat a la
literalitat: és tot el cos de la Nació que ha de ser expurgat, tractat i
intervingut per tal que pugui viure sanament. La política hipocondríaca dels temps moderns, obsedida per la vida i preocupada per
la «malaltia de la sang», es transforma en política de la mort: en
tanatopolítica. L’Untergang inevitable, dirà Esposito, equival al fet
que la vida s’acaba girant contra si mateixa. És el suïcidi col·lectiu.
No són pas pocs els filòsofs contemporanis que, jugant a
fer una filosofia de la història a l’alçada de les circumstàncies, han
pensat que el nazisme era el desenvolupament lògic i final de la
metanarrativa de la modernitat, la seva clau explicativa. Enmig de
deliris teorètics, s’ha gosat afirmar que el desenvolupament humà
acabava amb el genocidi i l’extermini massiu propis de l’Europa de
mitjan segle xx. Esposito, però, no és d’aquests. A aquest autor no
li plau la literatura postmodernista i frívola. Ni tan sols pensa que,
de fet, es pugui donar per acabada la politització de la vida amb
l’episodi de l’Holocaust. Certament que es va acabar quelcom en
aquell moment; i ja s’han dit moltes coses en aquest sentit, sobre
el «mai més» o sobre Auschwitz i la poesia, per exemple. Però, de
tota manera, el curs de la biopolítica no es va aturar en aquell punt.
Va continuar fins al present: en tenim les proves en els esdeveniments que han començat a configurar el segle xxi.
Esposito recula. Cal anar a trobar les arrels de la biopolítica moderna que ens han llegat els drames del present. Hobbes,
doncs, és fita obligada. La seva metanarració salvífica del contracte
social constitueix el fonament de les categories polítiques de la
modernitat. I què hi ha allà? Doncs a l’origen, la guerra de tots
contra tots. L’estat de natura equival a l’agressió, el terror, la manca
de seguretat: és la baralla potencial en absència de cap instància
arbitral superior a la qual es pugui recórrer per dirimir i mesurar
les diferències. Aleshores, com se sap, des de l’angoixa constant es
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pacta una sortida: l’Estat civil. O dit d’una altra manera: la delegació
absoluta del poder de cada un dels individus a mans del sobirà.
Només un poder absolut podrà paralitzar la guerra permanent
dels llops de rostre humà. El sobirà, situant-se despòticament i
necessària per sobre del pacte, garanteix la pau dels seus súbdits.
Les institucions polítiques, per tant, són el fruit d’un càlcul de
conseqüències fet a través d’uns cossos atomitzats, els animals humans. És un càlcul senzill: l’instint d’autoconservació farà que els
súbdits s’ho pensin dues vegades abans de transgredir les lleis de
l’Estat. Tindran por als efectes del càstig sobre la seva vida i les
seves propietats, sobre la seva persona.
L’Estat s’apodera de tota la sobirania política i deixa uns
residus suficients per mercadejar i recloure’s a l’interior de la propietat privada. Per això, Hobbes dirà amb orgull que la llibertat
comença allà on acaben les lleis. L’Estat civil és la seguretat, el
recer. I com més gran sigui el poder del monarca, menys ombra de
guerra i de conflicte hi haurà. El Leviathan haurà començat a fer
els seus primers passos. L’Estat serà totpoderós: poder concentrat,
replegat, a favor de la tranquil·litat dels homes i les dones civils.
Tot això no tindria l’interès que té si no hi hagués hagut
res de res abans de Hobbes. Però el partidari de la Restauració de
la dinastia dels Stuart i fundador d’una nova science de la política
en temps de la revolució anglesa respon amb la seva teoria a una
concepció ciutadana i republicana que excloïa un tercer entre la
dominació i la llibertat. No hi havia grisos ni matisos. Hom podia
ser lliure només si no era esclau de ningú. I hom abans havia de
ser lliure per poder ser ciutadà. Hobbes, tanmateix, subverteix els
pressupòsits del common sense republicà: la llibertat és compatible
amb la dominació d’un sobirà. Dels súbdits a l’Estat civil en dirà
a partir d’ara «ciutadans». Seran els membres del cos polític: no
serà la seva participació en la gestió de la cosa pública, i ni tan
sols el dret inalienable, allò que garanteixi la seva llibertat. Ells
seran lliures allà on el monstre de l’Estat s’aturi en la seva voraci68
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tat. Recordem que per Hobbes un valerós ciutadà de la República
sobirana de Lucca és menys lliure que el súbdit més insignificant,
poruc i mediocre del Gran Sultà. No són les lleis ni la participació
política les que garanteixen la llibertat. És la seguretat i la policia,
la por domesticada i la repressió.
El paradigma en funcionament és immunitari, segons
Esposito. Es cerca un sistema que introdueixi la violència (allò
tan weberià de la «violència legítima») en els circuits establerts
de l’Estat als quals està connectada la societat. Es busca apaivagar
un conflicte latent, i es fa mitjançant les mateixes forces que possibiliten aquest conflicte. Tal és la vacuna: una violència de baixa
intensitat en forma d’allò que més endavant hem conegut amb
el nom de «policia». Policia. Res a veure amb les connotacions
cíviques de l’ajuda mútua a l’interior de les ciutats. Res a veure
amb l’educació o la cortesia (politeness), i menys encara amb la
ciutadania (πολιτεια). És el braç armat del sobirà encarregat de
fer conèixer els límits d’allò que és permès per tal que la població
continuï vivint en pau, això és, per tal de defensar la seguretat
dels propietaris. Que la violència no es desbordi. Policia i política —com també ha dit Rancière amb encert— s’esqueixen de
tal manera que esdevenen dues coses diferents i fins contràries.
Així, una tal despolitització de la policia es converteix en el tema
fundacional de la sobirania moderna. Importa, per sobre de tot,
conservar el poder constituït. En efecte, doncs, el manteniment de
l’ordre social que beneficia les classes propietàries prendrà, a partir
d’aquest moment, un caràcter policial. La dictadura protoburgesa,
per dir-ho com Althusser, del monarca del Leviathan implica un
revers, és clar. Aquest efecte col·lateral és que mentre el sobirà és la
personificació sempre contingent de l’Estat, aquest Estat, aquest invent abstracte i pretesament neutre i impersonal, pot en situacions
límit apropiar-se de tots els àmbits, racons i possessions dels seus
súbdits a través de l’acció necessària —i fins i tot involuntària—
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del cap d’Estat mateix. L’estat d’excepció o d’emergència arribarà a
exigir un dia el sacrifici d’allò que es pretenia protegir.
i

Novembre de 2001. Afganistan. Dos mesos després dels atacs a les
Torres Bessones de Nova York, les ciutats i els pobles afganesos es
lleven amb bombardejos d’una guerra «humanitària». Bombardejos que són, simultàniament, de mortíferes bombes i d’aliments o
medicines. Se superposen els dos àmbits, la vida i la mort, amb una
mateixa agressió que té a la humanitas com a pretext i com a ideal
de justificació. Allò que es vol protegir és també allò que s’ataca
sense pietat.
Octubre de 2002. La policia russa de Putin entra al Teatre
Dubrovska de Moscou que militants independentistes txetxens
havien ocupat, segrestat i convertit en reivindicació. La policia entra i dispara. No fa distinció entre segrestadors i segrestats. Només
dispara. Moren cent vint-i-vuit hostatges i quasi tots els militants
txetxens. Fac et excusa. Vet aquí com una màxima de la Realpolitik tradicionalment confinada a les relacions entre estats, relacions
que es consideraven emmarcades en l’estat de natura, penetra de
ple a l’estat civil. El poder estatal agredeix els seus hipotètics protegits en benefici, diu, d’aquests mateixos protegits. La paradoxa
de la sobirania moderna és que la història s’ha deixat de creure
les seves pròpies mentides: la veritat de l’Estat és la violència originària que l’ha edificat peça a peça, cadàver a cadàver, víctima a
víctima, ferida a ferida, cos a cos.
La Patriot Act als Estats Units, l’exèrcit als carrers d’Itàlia,
l’enduriment legislatiu i les persecucions polítiques a l’Estat espanyol contra independentistes, anarquistes o antimonàrquics. En
tots aquests casos, s’evidencia la mateixa constant: l’Estat es blinda
i s’encastella; l’Estat diu garantir el «dret» mentre suspèn les garanties jurídiques i exposa la població a la possibilitat omnipresent
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d’experimentar en la seva pròpia carn les clavegueres del règim.
L’amenaça o el terror justifiquen l’emergència de mesures excepcionals: la veritable cara de la sobirania moderna, el seu fonament
constituent de violència, es mostra tal com és.
Contra la nostra lectura d’Esposito i potser contra Esposito mateix, es podria dir que tot això no és un invent modern.
Que la repressió no és cosa de fa quatre dies. Es podrà al·legar
que el pare de la filosofia política, Plató, ja havia dissenyat la gran
família de la República i el comunisme dels guardians pensant
precisament en les tendències naturals dels homes, com Hobbes
més tard. Se’ns recordarà allò que els ciutadans de la ciutat ideal
(de la gran família política) no s’agrediran entre ells perquè podrien estar donant mort, sense saber-ho, al seu pare o al seu germà. Fins i tot, deixant Plató de banda, se’ns podrà dir que Epicur
mateix s’havia embolicat amb el procediment immunitari des que
aconsellava als homes simular la mort, amagar-se, per tal de no
morir del tot. Abdicar d’uns plaers per obtenir més plaers en el
futur. Reprimir-se per créixer. Però això seria errar el tret de mig a
mig: en aquests exemples exhumats de l’antiguitat, casos que per
la seva llunyania no podrem mai estar del tot segurs de conèixer,
la lògica immunitària funciona d’una altra manera: com un reforç
o un complement en la política de Plató i com una opció personal
del savi en el cas d’un Epicur enemic de les àgores i les assemblees.
Així, roman intacta, encara, en un i altre, la base de la comunitat: la
concòrdia dels ciutadans en Plató o l’amistat ecumènica de tots els
éssers vius en Epicur. La modernitat, en canvi, finalitzarà dialècticament per posar cara a cara immunitat i comunitat.
Preguntem-nos: quin és l’objecte de la immunització en
el paradigma de l’Estat civil de Hobbes i de tota la modernitat?
Quin és el perill potencial? Què genera l’amenaça? Veurem que
aquest perill, més enllà de l’excusa de la guerra de tots contra tots,
és la comunitat: el munus, el deute o el do dels homes i les dones,
la vida que tenen espontàniament, la seva unitat en la diversitat,
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la indeterminació. Tots els llaços comunitaris anteriors a la fundació del Leviathan han de desmantellar-se i han de caure a fi de
no obstaculitzar la construcció de l’Estat civil: el poder no ha de
tenir ningú al davant que pugui gosar dirigir-s’hi de tu a tu. Així,
l’Estat sempre serà un Ell que estarà per sobre dels individus, aixoplugant-los de la naturalesa selvàtica a la qual estan arrelats. El
dispositiu té èxit perquè les antigues atribucions que qualificaven
la vida es desfan. La diferència entre zoé i bios, entre nua vida i
vida qualificada, es posa a la mínima expressió. Un ciutadà ja no és
fonamentalment aquell que té el Dret i el Deure; només és aquell
que durant tota la seva vida ha d’obeir el poder de l’Estat a canvi
de seguretat. No hi ha dret de revolta, no hi ha possibilitat de
tiranicidi, no hi ha manera de revocar o exigir comptes a l’Estat;
solament resta l’amenaça present tothora d’un malaurat retorn a
l’estat salvatge de la naturalesa, com les bèsties. La fatalitat dels
ciutadans és que han deixat de ser ciutadans, potser ja sense saber-ho. El poder, llavors, s’ha ficat literalment dins els seus cossos.
Foucault descrivia així el punt de torsió amb un fragment que
Esposito cita més d’un cop al llarg de la seva obra:
Durant mil·lennis, l’home va continuar essent el que era per Aristòtil: un animal viu i a més capaç d’una existència política; l’home
modern, en canvi, és un animal en la vida política del qual hi ha en
qüestió la seva vida d’un ésser viu (Foucault, 1976).

La vida no és allò que està per sobre de tot. No és la immaculada prevenció, la prohibició o el límit moral dels catòlics,
la cúspide de la jerarquia piramidal dels valors. La vida, ens ho
ensenya Esposito, està per sota de tot. Això significa que té un
abast horitzontal en comptes d’una coacció vertical. La vida no
és un valor entre altres, és la condició concreta, per bé que indefinida, de tots els valors, allò que està en joc entre el poder i la
resistència. A l’antiguitat, la vida es feia política; al món medi72
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eval, es convertia en ànima; al món contemporani, per últim, es
revela en si mateixa. Aquesta interpretació epocal, amb un cert
deix heideggerià, és com el leitmotiv d’Esposito. Dins aquest
esquema cal repensar les coses. Per començar, com és possible
que el fenomen biològic, el qual és impolític per naturalesa,
es torni objecte d’una decisió sobirana? La modernitat sembla
que ha venut la vida pel desig aparent de voler-la protegir. La
immunització finalment ha generat tota una sèrie de malalties
autoimmunes.
i

Un dels mals radicals de tota aquesta història és el liberalisme,
aquest invent de la modernitat. Una raó d’això és òbvia i no caldria ni explicar-la: amb aquesta concepció de la política, el ciutadà ha deixat de tenir participació real en el poder polític —ha
deixat de comptar i ha passat a ser comptat— i la dimensió pública, del poble o del demos, s’ha anat fent més i més esquifida
a favor de la mercantilització absoluta de tots els béns i experiències. El màxim valor de l’home, la seva realització, s’ha situat
en un altre àmbit: en l’esfera privada, íntima o personal. Però, en
fer-ho, l’individu ha deixat de ser sui iuris, dret seu, senyor de si
mateix. Ho sabem prou bé: la llibertat liberal és perfectament
compatible amb la dominació; n’hi ha prou que hi hagi un marge
llis de maniobra (encara que sigui dins el domini de la llei de
l’amo o el de la lex animata del monarca) per parlar de ser «lliure
de». Però no ens equivoquéssim: Esposito no és un defensor de
l’altra cara de la moneda, del ser «lliure per a» o de la «llibertat
positiva» d’Isaiah Berlin. Al cap i a la fi, segons ell, ambdues
llibertats són igualment negatives.
Esposito fa correspondre el naixement del liberalisme
amb la teoria de John Locke, la qual cosa és un tòpic habitual
que gairebé ningú no qüestiona, per bé que, com tots els tòpics,
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no sigui pas indestructible. El treball del cos i l’obra de les mans
de l’ésser humà creen propietat. I les mans i el cos, en primera instància, són igualment propietat de l’individu que labora o
produeix: això és, el propietari. Esposito sospita d’aquesta transferència (d’aquesta relació de propietat que s’interioritza fins a sobreeixir-se), la qual, al capdavall, acaba donant a l’individu la decisió sobirana sobre la seva pròpia vida i el seu cos. Aquest és, segons
ell, el més important dels curtcircuits de la modernitat, fenomen
que té inoculat en ell mateix el destí de la mort i la tanatopolítica.
I cita Spinoza per fer-se fort:
Cada cosa natural té, per naturalesa, tant dret [a existir] com
poder posseeix per viure i actuar (Spinoza, 1924).

Així, doncs, de la política sobre la vida antispinozista que va
veure en els feixismes del segle xx la seva màxima expressió, s’ha
de passar a la política de la vida. Les coses naturals tenen tant dret
com poden a existir. El contrari directe de les pràctiques basades
en la mort (posem per cas, allò de ¡Muerte a la inteligencia! ¡Viva la
Muerte! dels falangistes) és, segons Esposito, una defensa a ultrança de la diversitat biològica que no ha de deixar mai que, de fora
estant, se li puguin imposar normes, regles, límits i lleis. Que sigui
la vida mateixa qui regni.
i

Resumint. La pura vida és impolítica i no hauria de ser mai fixada a l’interior d’una categoria ferma i estàtica. Podem estar-hi
d’acord. La divisió entre públic i privat que havia fonamentat la
condició humana de l’acció ha fet crisi: la privacitat és objecte de
mil i una regulacions. Sí, d’acord. Cal trobar les normes immanents al cos, abanderar la multiplicitat contra la idea tancada i
monolítica del cos polític i, alhora, defensar la producció lliure de
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la diferència contra els poders homogeneïtzadors, és a dir, contra
el que fins fa poc s’anomenava «pensament únic». Sí, sí, d’acord.
Cal estar amb les multituds polièdriques, hídrides, degenerades,
insurgents. També podem estar-hi d’acord. Tot sistema de normes
transcendent —extern, exterior, estatal— té inserida la ruptura al
seu si, i són les identitats que hi estan subjectes i encastellades
les que duran a terme aquesta ruptura. Novament, d’acord. A la
política sobre la vida, s’hi oposa la política de la vida. Al totalitarisme dels feixismes i del liberalisme, cal retornar a la democràcia.
D’acord, d’acord, d’acord. Amb tot això no tenim res a dir.
Ara bé, Esposito afirma que de l’esforç spinozià de tota a
cosa a perseverar en el seu ésser hem d’extreure la conclusió que
no som nosaltres, un a un, els amos del nostre cos i que tampoc
no ho poden ser les autoritats polítiques; és a dir, que és la vida
qui fa la regla i dictamina sobre si mateixa. I no cal dir que en
aquests contextos apareixen, de cop i volta, el problema de l’eutanàsia, el de l’avortament o les cartes a Sarkozy demanant el
suïcidi assistit. Esposito parla i parla de la vida indeterminada,
aquella vida dels últims escrits de Deleuze, que no és de ningú
però que tothom veneraria si la pogués conèixer. La vida única i
singular que no es pot ni desendollar.
La diferència, això és, la singularitat, no està de part de l’individu, sinó que és impersonal, o més ben dit, que està de part d’una
persona que no coincideix amb cap d’aquelles en les quals solem
declinar el subjecte: jo, tu, ell (Esposito, 2004).

En aquest punt, però, qui sap si el filòsof italià no incorre
en un altre atzucac. El capgirament del feixisme, de totes les pràctiques racistes o eugenèsiques, no sembla suficient per construir la
proposta o alternativa que sembla cercar. Si la proposta és la tirania de tota vida, sigui com sigui aquesta vida, en la qual ni aquell
que la suporta o la gaudeix pot tenir la darrera paraula, aleshores
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potser cal ser vigilants i escèptics. Si la vida és un límit inferior que
ja no es pot travessar, aleshores la conseqüència torna a ser política
i alhora implicarà tots i cada un dels nostres cossos. La política de
la vida no es pot convertir en el despotisme de la vida. A més, si la
vida ha de decidir per si mateixa, bé caldrà que hi hagi algú per
interpretar-la. Qui o què ho haurà de fer? Com es pot declinar
aquest subjecte impersonal? Quina és aquesta «quarta persona»?
A la pretesa impersonalitat de l’Estat policial, només hi podrem
oposar la impersonalitat real de la vida?
Roberto Esposito és un filòsof i no un activista d’un grup
de pressió. Això no es pot negar. De tota manera, molts dels seus arguments sobre l’absolut impolític del fenomen «vida» són fàcilment
instrumentalitzables en termes de reducció de la llibertat com a sui
iuris. La vida, de fet, no s’hauria de traduir en una arbitrarietat mística
i misteriosa: per posar un exemple recent, l’escena del Papa de Roma,
rere els vidres blindats del seu Papamòbil, predicant l’abstinència i
convertint en anatema els mètodes anticonceptius al continent africà
té quelcom d’intolerable crit Pro Vida. Potser ja seria hora de preguntar a alguns nous filòsofs italians —que com Exposito fan cants
exaltats sobre la sacralitat de la vida, el munus de la libertas ecclesiae en
temps d’Hobbes, els àngels, la teologia i qui sap quantes coses més—
què en pensen dels espantalls del vaticà i del credo catòlic.
Cal ser clars, malgrat tot. D’una banda, l’anàlisi deconstructiva d’Esposito és potent i penetrant; de l’altra, quan fa
propostes positives perd interès i, de retruc, es perd a si mateix.
Més encara, en vista dels resultats es podria aventurar que tal
vegada es queda curt en la deconstrucció. Si bé és cert que ha
analitzat els processos biopolítics de la modernitat que han anat
provocant un mal actual al cos dels homes i les dones per tal de
fer front a perills potencials, també ho és que no ha tractat els
processos econòmics que s’hi han esmunyit, que han especulat i
mercadejat amb les qualificacions de la vida corporal i que, mitjançant l’habitatge, l’alimentació o a última hora el medi ambi76

GEP21 xerrades 2008 CTP v2.indd 76

17/02/10 09:47

Roberto Esposito i la policia

ent, aviat posaran en venda —si és que no ho han fet ja— la pura
vida mateixa, sense més atributs ni limitacions, fins que aquesta
i tot sigui irreconeixible.
Els tancaments d’empreses, l’augment de l’atur, els acomiadaments massius per expedients de regulació que responen a la
deslocalització globalitzada, el rescat financer de la gran banca, les
vides hipotecades, també són indicis d’un poder (de ben segur que
«antipolític») sobre la vida. Aquesta desatenció per l’esfera econòmica —esfera que per cert cada vegada es va veient més com un
malalt amb actius tòxics, injeccions de líquid, diàlisis, crisis histèriques i fugues de capital— és potser una rèmora d’una manera de
fer filosofia pràctica que considera la família, la propietat privada
o el capitalisme un afer encara massa proper a la impolítica. Fa
mutis, doncs. Els ultramuntans gendarmes de l’ànima mai no han
volgut tocar gaire l’estructura familiar. Potser perquè ja la veuen bé.
O potser perquè en el fons sospiten que això és cosa de la policia
terrenal, com ho són ara els violadors, els lladres i els assassins.
Amb el benentès que, per una qüestió d’ordre públic, se n’hauria
d’ocupar una nova forma de policia de classe, molt més republicana i ciutadana. Als antípodes de la que coneixem.
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Gianni Vattimo i Zygmunt Bauman

De la Postmodernitat a la idea d’Europa
Alexandre Nunes de Oliveira

[…] convertir la Unión Europea en una potencia militar y recuperar así

una parte activa en el orden pluralista que podría asegurar el equilibrio

mundial. [...] Si Europa quiere tener una política autónoma y liberar-

se de la tutela a veces demasiado pesada de Estados Unidos, deberá
asumir su defensa por sí sola. [...] De este modo constituirá una Eu-

ropa-potencia, donde cada uno de los Estados miembros de la Unión
perderá una parte de su soberanía nacional, pero en contrapartida con-

seguirá una seguridad mayor y una soberanía colectiva muy superior.
(Todorov, 2003: 102-103).

1. Qüestions entrants: l’angle canviat
Amb aquesta presentació volíem, en primer lloc, determinar les coordenades del debat teòric de la postmodernitat a Europa. Hem escollit,
doncs, com a punt de sortida, lectures d’estudiosos de la talla de Gianni Vattimo, catedràtic de filosofia de la Universitat de Torí,1 Itàlia,
1 A la data en què es redacta aquest text, arriba la notícia de la seva jubilació, als
72 anys d’edat.
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i Zygmunt Bauman, professor emèrit de Sociologia de la Universitat
de Leeds, Regne Unit. Tots dos van lluir, en les últimes dues dècades
del pretèrit segle, com a figures destacades de la problemàtica postmoderna en el nostre continent.
La tria mostrava d’entrada una casualitat prometedora,
quan hem descobert que tant Vattimo com Bauman havien publicat cadascú, però de forma pràcticament simultània, obres que,
deixant de banda una aparent redundància, portaven en portada la
paraula Europa. Parlem, de Il Socialismo ossia l’Europa (Vattimo,
2004) i Europe: an Unfinished Adventure (Bauman, 2004), editats
el setembre i el desembre del 2004, respectivament.
Nodríem l’esperança de poder recollir, a partir de l’anàlisi
d’aquests dos títols, pistes sucoses per aconseguir la nostra fita,
com l’hem exposat al paràgraf inicial. No obstant això, en lloc de
il·luminar-nos, ambdós ens van conduir a una imprevista perplexitat: les referències a la postmodernitat havien desaparegut
de forma sobtada i completa de les pàgines d’aquests pensadors.
A la vegada, com a tema principal i guiador, s’hi trobava només
Europa, tout court. Estrany com un oxímoron, havia desaparegut
la postmodernitat a Europa, reemplaçada per Europa, ella mateixa, a soles.
Estem parlant, per tant, d’un canvi de perspectiva, d’una
mena d’inflexió ixent als umbracles del pensament, que s’ha donat d’alguna manera amb la transició al segle que despunta. I de
fet, un esguard més genèric sobre el panorama de la producció
intel·lectual europea contemporània ens confirmava aquest desencís: la condició postmoderna, tan de moda en els anys 80 i
90, arribava a un estancament, i era substituïda per l’adveniment
de la reflexió i discussió al voltant d’Europa: la seva història i el
seu destí, la seva identitat o essència, oberta i peregrina, la seva
acaparadora unitat de la diferència i de l’alteritat, la urgència de
la seva constitució com a subjecte polític unitari i del seu rol geopolític a favor del desenvolupament integrat i de la difusió de la
80
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democràcia en el món. Europa ha irromput com a problemàtica
preponderant, medul·lar i modular, del moment que vivim.
La qüestió, evidentment provocativa i torbadora, reclamava i mereixia un tractament més aprofundit, més incisiu i compromès.
2. Qui són aquests dos?
Abans de seguir l’eix vertebrador que ens suggereix el qüestionament al qual ens acabem de llançar, amb tot, fem una petita desviació per presentar de forma breu els dos autors amb qui pretenem
dialogar especialment.
Zygmunt Bauman, jueu polonès nascut el 19 de desembre
de 1925, a Poznan va perdre tota la seva família a la Segona Guerra mundial: gairebé tots els seus parents van ser capturats pels nazis, excepte ell i la seva mare, que van fugir cap a la Unió Soviètica;
però la mare va acabar morint d’una pneumònia; això vol dir que
a Bauman, que encara no tenia 20 anys, ja no li restava ningú al
món. Va combatre del costat dels soviètics a la guerra (no tenia res
a perdre), es diu fins i tot que va pertànyer als serveis secrets, però
això és un assumpte que mai no s’ha aclarit i de què l’autor tampoc no parla. Després de la guerra, es va formar en Sociologia a
Varsòvia, on posteriorment va continuar com a professor, fins que
l’any 1968 va patir-hi les purgues estalinistes contra els hebreus a
l’Europa de l’Est i Bauman va ser destituït del seu càrrec, i es va
exiliar tot seguit.
Estem parlant, doncs, d’un itinerari de vida força dur, el
qual potser s’ha reflectit al seu pensament, molt compromès amb
les causes del exclosos, dels marginats, dels pàries, vinculat i compromès en una denúncia persistent dels desequilibris i de les injustícies del món i al mateix temps una mica propens al pessimisme;
amb una visió, en diríem, desencantada de la postmodernitat, que
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ha cultivat durant els 80 i 90, després, per tant, d’haver abandonat
Polònia.
Va ser docent a la Universitat de Tel Aviv, a Israel, i després
a la de Leeds, al Regne Unit, on va fer la resta de la seva carrera.
Actualment jubilat de les seves funcions, en els darrers anys ha incrementat de manera prolífica el volum de la seva producció intel·lectual,
publicant nou llibres, molts dels quals exhibeixen en el títol l’adjectiu
«líquid».2 De fet, el sociòleg va encunyar, des de l’any 2000, el terme
modernitat líquida, la qual es contraposa a una de precedent, que era
sòlida. Podem llegir en aquest esforç una cerca per part d’un autor
que ha guanyat notorietat i reputació internacional, per desenvolupar
un vocabulari propi i desmarcar-se de la problemàtica postmoderna
més convencional. Òbviament, però, hi ha línies de continuïtat amb
el pensament anterior: no hi ha pròpiament una ruptura ideològica,
sinó més aviat una reconversió lèxica i conceptual.
Respecte a Vattimo, és 10 anys més jove que Bauman: va
néixer a Torí el 4 de gener de 1936, d’una modesta família d’origen
meridional, més concretament de la Calàbria, on de fet va passar
part de la seva infantesa, amb la seva mare i una germana, durant la
guerra, després de la mort del seu pare. Acabat el conflicte bèl·lic,
va tornar al Nord i, com és normal a Itàlia, el jove va participar en
grups d’acció catòlica, dels quals més tard el van fer fora, quan es va
començar a interessar pel moviment obrer i sindicalista, inclinació
que comprensiblement no va agradar a la jerarquia eclesiàstica.
Els fets suara descrits segurament van influir també en el
seu pensament, perquè encara avui, Vattimo es declara creient3 i
2 Per exemple: Liquid Modernity (2000), Liquid Love: On the Fragilty of Human
Bonds (2003), Liquid Life (2005) o Liquid Times: Living in an Age of Uncertainty (2006), tots publicats a Cambridge per Polity.
3 Però no necessàriament catòlic, més aviat és un crític ferotge de l’església romana, com podem inferir d’aquests breus exemples: «Persino la Chiesa Cattolica, per voce di alcuni suoi alti esponenti [...] mette in guardia [...]» (2004:
64). O més fonamentadament: «La tradizione cristiana ufficiale non ha mai
troppo rispettato la libertà di coscienza [...]. Tuttavia permangono alcune
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comunista, i durant els anys 80 i 90 una de les seves preocupacions
centrals va ser precisament conciliar les diferències, fomentar la
tolerància i retirar dels sistemes ideològics els aspectes dogmàtics,
per tal que poguessin ser més flexibles i oberts, en lloc de conflictius i proselitistes. En això consistiria el procés que anomena il
indebolimento, o sigui, la debilitació o l’afebliment.
Excepte una estada a Heidelberg, on va treballar amb Gadamer, el filòsof piemontès va fer sempre la carrera acadèmica a la
seva Torí nadiua, on va ser amic íntim d’Umberto Eco, a qui, per
cert, va guanyar l’oposició de professor a la Universitat local.4 A
l’àmbit editorial també és un autor bastant productiu, va començar
com a comentador de Nietzsche, Heidegger, Husserl i del propi
Gadamer, i més tard es va vincular a les idees de Lyotard i per tant
es va comprometre amb la causa de la postmodernitat, en la seva
variant italiana del pensament feble.
A diferència de Bauman, Vattimo sempre ha tingut una
posició més optimista sobre la realitat postmoderna, que representa per a ell un moment d’afirmació i d’emancipació dels col·
lectius marginats, mentre que el polonès se centra precisament
en el manteniment i la intensificació dels mecanismes d’exclusió.5
Aquest interès de Vattimo per l’alliberament dels oprimits i dels
marginats també pot estar lligat en part a la seva homosexualitat
—assumida en una societat italiana que encara és molt reaccionària en aquest aspecte—, motiu pel qual es va voler armar personalcontraddizioni: il fatto che le donne non possano essere preti, ad esempio, che
è chiaramente un assurdo» (2004: 90).
4 «Siamo diventati molto amici proprio negli anni dell’università» (2004: 239).
Vattimo ha explicat detalladament tot el procés de «il concorso a cattedra»
guanyat l’any 1968, curiosament, el mateix en què Bauman va ser expulsat de
l’acadèmia varsoviana (2004: 241).
5 Podem dir que si per a l’italià la llibertat és un premi, per al polonès més aviat
té un preu. N’hi ha prou amb comparar els títols de sengles textos seus: «È una
rete senza centro ma ci dà un premio: la libertà» (Vattimo, 1997) i «Freedom
at a Price: Postmodernism and Consumerism» (Bauman, 1987).
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ment amb una veu pública davant la comunitat i que els grups minoritaris poguessin tenir visibilitat, drets cívics, espais d’expressió
i de participació. Per això també, potser, Vattimo es va incorporar
manifestament a l’activitat política i compta en el seu currículum
amb experiències com a eurodiputat i també de regidor en consistoris municipals.
3. Els símptomes de la transfiguració
Després de destacar-se com a comentador de Nietzsche i Heidegger en els anys 70 i després com a seguidor de Lyotard a la
dècada següent, com hem vist, el turinès Gianni Vattimo va ser
el principal rostre del pensament feble, la variació transalpina del
postmodernisme teòric. Segons com, fins i tot es pot dir que
Vattimo constituïa una genuïna personificació de la condició
postmoderna, en assumir-se alhora com a homosexual, cristià i
comunista, orientacions a primera vista incompatibles o en tensió. Però la debilitació (o l’afebliment) n’és la veritable clau: es
tracta de depurar les ideologies dels seus elements dogmàtics i
de les seves pretensions absolutistes, flexibilitzar-les i així horitzontalitzar els registres per abraçar la tolerància. Així es poden
conciliar idees que abans, per intransigència i ortodòxia, es contraposaven amb aspresa.
A partir del 1998, any en què mor Lyotard,6 sembla, tanmateix, que el postmodernisme comença a caure ràpidament en
desús. Resisteix en determinats nínxols molt circumscrits, com ara
la teoria i crítica del cinema, on encara és una categoria destacada, dedicada a la des-territorialització o des-localització, és a dir, a
l’emergència de les produccions de països perifèrics, i també a la
6 A qui Vattimo va dedicar un epitafi sentit: «Une constante référence», Libération, 22 d’abril, França, 1998, p. 38.
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pluralització i coexistència de registres estètics i criteris d’avaluació, situació vigent i posterior a una modernitat pautada més aviat
pel predomini de les grans cinematografies nacionals i dels seus
principals moviments (neorealisme italià, nouvelle vague, etc.);7
però una mirada d’ocell a les ciències socials, humanitats i filosofia del nostre temps ens dóna un àgil testimoni que hem creuat
el mil·lenni amb l’abandonament sobtat del vocabulari postmodern: Gilles Lipovetsky prefereix parlar ara de temps hipermoderns;
Eduardo Subirats, de cultura tardomoderna; Zygmunt Bauman, de
modernitat líquida, per contrast amb la sòlida. Vattimo, al seu torn,
amb prou feines hi fa referència, cosa que sorprèn els qui el continuem llegint. El concepte postmodern ha literalment desaparegut
de les seves pàgines.
És el que succeeix a la ja esmentada obra Il Socialismo
ossia l’Europa, publicada el 2004, una compilació de textos en
els quals Vattimo s’atura a meditar sobre el present i el futur
del nostre continent des d’una inspiració política manifestament
progressista.8 En la ressaca de la seva experiència com a eurodiputat9 dels Democratici di Sinistra (DS), seguida d’una turbulenta sortida del partit per dissidències personals i ideològiques
amb la cúpula, Vattimo va ingressar a les files del Partit dels Comunistes Italians (PCdI). El llibre explica aquesta radicalització
de postures com un imperatiu: la deriva reformista, protagonitzada pels líders de l’esquerra italiana, com ara Romano Prodi
i Massimo D’Alema, s’interpreta com una resposta molt tèbia
7 Realment molts estudiosos del setè art es refereixen a aquest contemporani
«síndrome de la multiplicidad quebradiza, del caleidoscopio posmoderno»
(Font, 2007: 10).
8 Explicita el torinès: «[...] una posizione progressista, ossia socialista, [...] può
dunque essere solo federalista; perseguire cioè la costituzione di una unità
regionale europea proprio al fine di preservare un mondo moltipolare» (2004:
72).
9 En el mandat de 1999 a 2004.
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i fins i tot col·laboracionista respecte el govern crepuscular de
Berlusconi, al seu torn aliat de George W. Bush i el seu desastrós
programa imperiomilitarista.10
Les raons per les quals Vattimo va abandonar la nau de
la postmodernitat no són explicitades amb claredat, però podem
interpretar que ho va fer perquè les condicions de la política
mundial havien canviat.11 De fet, des de la caiguda del mur de
Berlín, però de manera més accentuada a partir de l’11-S,12 els
EUA han incrementat el seu unilateralisme, i han expandit alhora els tentacles del capitalisme; i el pensiero debole, concebut com
una atenció fenomenològica als segments perifèrics de la societat
—o fins i tot com un projecte de ressonàncies emancipadores per
als col·lectius marginats—13 ja no aporta solucions als problemes
i reptes que planteja l’actualitat: les desigualtats i les injustícies
sembrades per la globalització dels mercats, que s’escapa del control dels estats, destrueix el medi ambient, al mateix temps que
expropia i arruïna les economies nacionals, i intensifica així la
fossa entre rics i pobres, tant en l’àmbit internacional com a dins
de cada país.
Així mateix, d’acord amb el retrat que en feia Vattimo
uns quinze anys enrere, la condició postmoderna sembla efecti10 Tots aquests noms, en graus diferents, constitueixen blancs de l’ira vattimiana
contra l’actual estat de coses, polític, econòmic i social.
11 Podem inferir-ho de la forma com es refereix a l’enduriment de les seves posicions polítiques: «Davanti all’irrigidimento del regime neocapitalista, sia in
Italia sia nel mondo dominato da Bush» (2004: 34); i segueix: «È la risposta
che penso risulti più ragionevole alle condizioni determinate in cui siamo
oggi» (2004: 48).
12 «[...] siamo a una svolta epocale, che con l’11 settembre, e sopratutto con la
decisione dell’aggresione all’Iraq, l’orizzonte della política mondiale cambia»
(2004: 224-225).
13 «[...] una attenzione fenomenologica per i margini. Sviluppando una certa
lettura di Heidegger e Nietzsche ho pensato [...] che indebolimento dovesse
significare anche un filo emancipativo [...]» (2004: 47).

86

GEP21 xerrades 2008 CTP v2.indd 86

17/02/10 09:47

Gianni Vattimo i Zygmunt Bauman: De la Postmodernitat a la idea d’Europa

vament esgotada en els nostres dies: el filòsof de Torí proclamava llavors la crítica i la renúncia a l’eurocentrisme14 i el foment
de la diversitat antropològica i dels estils de vida per part dels
mitjans de comunicació social com a vessants essencials de la
tipologia.15 Ara bé, aquests dos vectors apareixen avui completament erosionats: Europa fa molt que ha perdut el seu estatus
de centralitat al món, i continuarà sent desplaçada si no hi posa
remei;16 d’altra banda, els media es concentren cada vegada més
a les mans d’uns quants milionaris17 o són manipulats de manera obscurantista pel poder polític, és a dir, ja no difonen la
desitjada multiplicitat ideològica ni l’anivellament de registres.
Així doncs, tant des del punt de vista teòric com pràctic, el moviment postmodern es va precipitar en el magma de la ineficàcia
i del desprestigi conseqüent.
4. Hora de tornar... a les Llums (?)
Cap a les mateixes dates en què Vattimo va donar a la impremta
Il Socialismo ossia l’Europa, Zygmunt Bauman, segurament un dels
autors més prolífics dels últims anys, va publicar un volum titulat

14 Que s’ havia pontificat en la Modernitat, entès com una autorepresentació de
la superioritat europea sobre la resta de la humanitat.
15 Vegeu: (Vattimo, 2003: 10-13).
16 Si no deixen de funcionar de forma aïllada, els països europeus aniran lentament però irreversiblement perdent pes i notorietat al nivell internacional.
Però coordinant els seus esforços, Europa pot continuar sent un referent. És
allò que la Unió fa la força. Subratlla Vattimo a propòsit que «solo l’Unione
Europea —potenziata nelle sue capacità di decisioni comuni, allargata agli
altri paesi del vecchio continente, capace di collocarsi autorevolmente accanto
a Usa e Cina nel nuovo ordine mondiale— può costituire un progetto politico
significativo» (2004: 186).
17 Com Rupert Murdoch, Leo Kirch o el mateix Silvio Berlusconi...
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Europe: an Unfinished Adventure.18 I no es pot dir que el seu cas sigui
gaire diferent del torinès: l’autor jueu-polonès exiliat a Anglaterra,
en altres temps eminent sociòleg de la problemàtica postmoderna,
l’evita ara completament. En lloc seu, sorgeix Europa com a tema
privilegiat en les seves cogitacions. Ambdós, per tant, bescanvien el
postmodernisme a Europa per Europa, tota sola. Un gir sens dubte
curiós i a primera vista desorientador, com ja havíem assenyalat.
L’assaig de Bauman segueix, en efecte, un to similar al de
l’autor italià: el món actual s’enfronta a problemes greus i complexos. Les multinacionals i els governs occidentals menyspreen
l’existència d’aquells que han tingut l’infortuni de néixer en països
menys desenvolupats, forçats a conviure amb la guerra i la carestia,
a caure a les malles de les màfies de la immigració o a allistarse a bandes que fomenten l’odi i la violència armada. Bauman i
Vattimo apunten tanmateix que el terrorisme no es combat amb
guerres preventives, sinó amb la supressió de les seves condicions
d’emergència, és a dir, millorant les condicions de vida de les poblacions atrapades al pantà de la misèria i del descontentament.19
A la globalització neoliberal, doncs, s’hi ha de sumar o enfrontar-hi la globalització de la democràcia,20 dels drets humans, del
desenvolupament i de la pau. Hem d’apuntar vers un món multipolar, equilibrat, els conflictes del qual els regulin entitats de dret
internacional creïbles i eficaces.21
18 Com ja hem indicat, és remarcable la preeminència de la paraula Europa a les
dues portades, igual com la proximitat de dates, amb encara no quatre mesos
de diferència entre ells (Vattimo va llançar el seu llibre el setembre de 2004
mentre que Bauman va veure editat el seu el desembre del mateix any).
19 «[...] se si deve lottare contro il terrorismo il solo modo efficace è quello della
pace e della giustizia tra i popoli» (Vattimo, 2004: 234).
20 Vegeu: (Vattimo, 2004: 180).
21 Sota aquesta òptica Vattimo (2004: 126-127) i Bauman (2004: 130; 2004:
139), igual que altres autors com Tzvetan Todorov (2003: 85-96), recolzen la
necessitat de redefinir l’ONU, un cop que el seu model de postguerra ja no té
validesa ni aplicació.
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Ara bé, donat el sofert silenci que mantenen aquests dos
autors consagrats, abans apressats en la collita postmoderna, sobre
les causes del seu canvi de postura, sembla que hauríem de cercar
els motius de l’estagnació del pensament postestructural prenent
suggeriments de tercers, més inclinats al llegat del projecte de la
Il-lustració que no pas a la seva negació, com ara Jürgen Habermas o Umberto Eco. Ells ens proporcionen utilíssimes pistes sobre l’atzucac i la inefectivitat a què va arribar el postmodernisme:
les seves ambigüitats polisèmiques i dispersió lingüística i conceptual, l’ús de la ironia com a recurs sistèmic i sistemàtic, així com
l’esforç deliberat de des-legitimació que, al final, van acabar per dur
a un procés d’implosió categòric i categorial.22
Encara així, a partir de les dissidències dels veterans Bauman i Vattimo hem pogut extreure una raó addicional per a la
fallida del model postil·lustrat: les circumstàncies geopolítiques
que regeixen el planeta es van modificar i d’aquesta manera van
desaparèixer aquelles condicions sota les quals el postmodernisme
havia trobat un sol i un sòl fecund per al seu floriment. Anàlogament, davant les noves vicissituds i conjuntures, el pensament
feble i les seves derivacions ens transmeten avui dia solucions magres, han perdut notorietat i pertinència, sobretot en el camps de
la res publica, de la cosa política.23
No sembla llavors que el postmodernisme ens pugui donar respostes als reptes ideològics i geo-estratègics de la nostra era.
22 Diu Habermas: «Posmodern neoliberalism cannot explain how the deficits
in steering competences and legitimation that emerge at the national level
can be compensated at the supranational level without new forms of political
regulation...» (citat a Bauman , 2004). Vegeu igualment: (Eco, 2006).
23 Com hem apuntat, no és cap despropòsit pensar que segueixi tenint validesa,
per exemple, en el terreny de l’estètica. És l’opinió, per exemple, de la filòsofa
anglesa Miranda Fricker, quan reprova als postmoderns les apories negligents
del relativisme, un neoconservadorisme inadvertit i la inèrcia crítica que els
domina. Però quan es tracta del terreny de l’art, afirma que actua com un
paladí o «campió de la creativitat» (Fricker, 2000: 166-167).
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Tot al contrari, el món necessita actualment una potència tranquil·
la,24 terme que va forjar Tzvetan Todorov, intel·lectual búlgar radicat a França, en el seu llibre Le nouveau désordre mondial (assenyadament subtitulat Réflexions d’un européen), les propostes del
qual van ser subscrites veloçment per d’altres, com Habermas o el
mateix Zygmunt Bauman.
Segons aquesta idea, propulsada per Todorov però seguida
pels restants, Europa s’hauria de dotar d’un exèrcit propi, fer una
política exterior i de defensa veritablement comuna, conformar les
seves institucions polítiques per a què s’alcessin a una veu per defensar els valors de la llibertat, la solidaritat, la justícia, el laïcisme,
la tolerància i la racionalitat,25 és a dir, valors entroncats en l’epicentre del projecte de la Il·lustració.26 Aquest tomb es caracteritza,
aleshores, per una intrigant aura de retrocés al cor de l’Europa de
les utopies, precisament allò que havien criticat de manera constant
els lyotardans. Però no es torna a Europa de la mateixa manera: no
interessa resituar el continent en una posició hegemònica i arrogant, sinó retirar-lo de la subalternitat respecte als EUA i encetar
equilibris de força a escala mundial, compartits amb bona voluntat
per diversos blocs, solidaris i no prepotents.27
24 El terme és del búlgar Tzvetan Todorov, encara que l’emprin altres autors
(Todorov, 2003: 95-108).
25 Todorov ha estat també pioner a formular una axiologia d’aquest tipus, idiosincràsicament europea, però no tancada, sinó oberta a tots els individus i
comunitats que vulguin abraçar-la: «el origen es local, pero su capacidad de
convocatoria es universal» (2003: 115).
26 És a dir, d’Europa: «Europe as a community of values [...] names tolerance,
humanity and fraternity as the foremost values which Europe 'spread throughout the world', becoming thereby 'the mother of revolutions in the modern
world» (Bauman, 2004: 35).
27 «[...] gli sforzi di costruzione di sistemi politici federali, come l’Unione Europea, non hanno di mira l’utopia dell’ordine mondiale unico, ma la costruzione
di equilibri che possono sperare di sussistere solo tra entità di potenza non
troppo diseguale e capaci di mantenere, senza inimicizia, le proprie differenze» (Vattimo, 2003: 119).
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Ara, cal veure que aquesta línia de pensament —europeista, podem dir, més que senzillament europea— no se circumscriu
de cap manera a aquest nucli dur d’autors, sinó que va captar en
els primers anys del nou segle l’atenció global d’un escamot considerable d’intel·lectuals del continent, però no només d’aquells
que han estat socorristes de la marea postmoderna; també d’altres autors com Jürgen Habermas, Anthony Giddens, George
Steiner, Umberto Eco, Toni Negri o Jorge Semprún, a més d’un
bon grapat d’intel·lectuals de l’Est; en definitiva, la llista es faria
inacabable: tots coincideixen en haver escrit recentment textos
en tons apologètics sobre Europa, la seva història, la seva identitat, el seu destí o vocació.28 La idea d’Europa s’ha convertit en
un leitmotiv fonamental de l’agenda filosòfica i sociològica dels
nostres dies. La producció bibliogràfica sobre aquesta qüestió es
va disparar exponencialment. Regna també en col·loquis, congressos i altres activitats que s’organitzen a tots els racons del
vell continent.29
5. El postmodernisme ha mort, visca Europa!
Els corrents de la moguda postestructural van complir el seu encàrrec. Com que hi havia el temor a l’amenaça nuclear, mai concretada,
durant aquell mig segle que va durar la Guerra Freda, Occident va
poder gaudir d’un període d’estabilitat i prosperitat, en el qual les
discussions postmodernes van fer la funció de criticar els excessos
28 Per fer-vos-en una idea, consulteu la bibliografia.
29 N’hi ha prou de veure que en els últims dos anys ha estat el tema conductor en
diversos esdeveniments realitzats a Barcelona, en institucions com Caixaforum
o el CCCB, on, per cert, han participat alguns dels noms que citem en aquest
article, inclosos Vattimo i Bauman. També registrem una explosió de cursos
acadèmics: ara són rares les universitats que no disposen de postgraus i especialitzacions en temàtiques europees, la major part de creació molt recent.

91

GEP21 xerrades 2008 CTP v2.indd 91

17/02/10 09:47

Alexandre Nunes de Oliveira

de la raó tècnica-instrumental i van obrir les mirades i els horitzons
de la societat vers els problemes de les minories i dels col·lectius
marginats, tot deixant encara espai a crítics i diletants per involucrar-se en debats amens sobre la hipotètica mort de l’art, com va
preconitzar Arthur C. Danto o el seu seguidor barceloní Félix de
Azúa.30
Però després de la caiguda del Mur de Berlín, els Estats
Units van intensificar gradualment la seva puixança militar sobre la Terra, eixamplant a més el sistema econòmic que perfilen,
el capitalisme, en el procés anomenat comunament globalització.
En pocs anys, aquest procés va tenir conseqüències pernicioses
que molts filòsofs contemporanis han denunciat amb aspror i
desencantament: l’increment de la degradació mediambiental, la
intensificació de la explotació dels recursos del tercer món per
part dels occidentals (i sobretot de la potencia nord-americana),
l’augment de la fossa entre rics i pobres, sigui entre el concert
de les nacions, sigui entre les capes socials dins d’un mateix país
i, en fi, la proliferació de descontentaments i conflictes per tot
arreu.
El nou mil·lenni es va inaugurar pràcticament amb esdeveniments molt reveladors respecte a aquest estat de coses: els
atemptats de l’11 de setembre de 2001, clímax del terrorisme, un
fenomen que no es pot deslligar del malestar que se sent en el
tercer món envers als països més desenvolupats. Però, en lloc de
consolidar la pau mitjançant l’eradicació dels desequilibris que potencien la violència, els EUA —assistits pel oportunisme lúgubre
d’alguns líders polítics europeus— es van embarcar en una odissea
bel·licista de lluita contra el terror, de vegades més imaginari que
real. Els resultats estan a la vista: les crisis d’Iraq i Afganistan s’arrosseguen indefinidament i Europa va ser també al final víctima
d’actes terroristes, encara que alguns caps de govern fatxendeges30 Consulteu: (Danto, 1995-1997; De Azúa, 1995).
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sin que els evitarien amb mesures anticipatòries31 que van resultar
equivocades i nefastes.32
A part de petites divergències personals, tots els autors
d’aquesta constel·lació europeista aposten, contra el nou desordre
mundial, perquè el nostre continent sigui la potència tranquil·la,
a la qual li pertoca una tasca o missió decisiva per a l’avenir del
gènere humà:33 l’exercici, en les relacions internacionals, d’un rol
de mediador diplomàtic important, moderant conflictes i incentivant-ne la resolució per mitjans pacífics, a través de la negociació
i la persuasió, sense recórrer a les armes, actuant ecumènicament
a favor de la justícia i de la democràcia i dels equilibris de poder. Europa s’ha de convertir en aquesta potència apaivagadora
i amena que orienta la seva acció més d’acord amb el model de
la pau perpètua kantiana que no pas amb els criteris licantrops
hobbesians, que és com dibuixen els EUA la seva política exterior
coetàniament i de manera conscient.34
31 Recordem les declaracions de José María Aznar, com a president del govern,
proferides en el Centro Superior de Estudios de Defensa Nacional, Madrid,
el 20 de octubre del 2003, com es pot llegir en http://www.abc.es/hemeroteca/historico-20-10-2003/abc/Nacional/aznar-aboga-por-aumentar-elgasto-en-defensa-y-defiende-acciones-militares-con-caracter-anticipatorio_215308.html.
32 Comenta fins i tot Vattimo: «È invece chiaro che le bugie di Aznar coglievano nel segno, a modo loro; capire que che le strage era opera di estremisti
islamici ha immediatamente significato rendersi conto che la guerra al terrorismo voluta da Bush e dai suoi alleati europei non è solo un crimine, è anche
un grave errore che espone l’Europa alla violenza dei fanatici» (2004: 234).
També Bauman ha fet referència als atemptats de Madrid (2004: 141).
33 «[...] a Europe critical of its own narrowmindedness and self-referentiality, a
Europe struggling to reach out of its territorial confinement, with an urge to
transcend its own and by the same token the rest of the world’s condition; a
Europe with a planetary mission to perform» (2004: 34).
34 Recordem la posició de Robert Kagan, ideòleg neocon confés i la seva defensa
de la supremacia nord-americana, en el si d’un món regit per lleis hobbesianes, on el més fort se surt amb la seva (Kagan, 2002). Versió online: http://
www.hoover.org/publications/policyreview/3460246.html. Va ser objecte de
crítica per diversos autors europeus.
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No obstant això, si Europa té aquesta comesa, no manifesta
tenir les condicions per poder protagonitzar-la. Les seves divisions
internes i l’escassa habilitat o qualificació de la classe política segellen la seva ineptitud.35 Europa ha d’avançar en el seu federalisme,
crear una força militar centralitzada i disposar d’una política exterior unificada per poder jugar al teatre del món el paper que se li exigeix. No hi ha raons per haver d’enemistar-se amb els Estats Units,
però tampoc no hem de ser seguidistes: el somni americà no ha de
ser el malson dels europeus. Cal aspirar a la plena autonomia.36
Però això no ho és tot: perquè la Unió Europea sigui la
genuïna portadora dels valors de la modernitat, primer ha de sembrar-los i garantir-los al seu recinte; si no ho fa, corre el risc de
no semblar un actor fidedigne i dotat de legitimitat. El problema, denuncien aquests intel·lectuals entestats a canviar l’estat de
coses, és que la UE pateix un acusat dèficit democràtic que urgeix
corregir.37 La Unió no pot reduir-se a una mera arquitectura burotecnocràtica que decideix les quotes de la llet o les dimensions del
lavabo, que imparteix una legislació liberalista, que se subordina a
la pressió i als capricis de les multinacionals. Contràriament, per
ser una reserva axiològica i un model per al món, fidel al llegat
35 Denuncia Vattimo: «[...] le aspettative, i bisogni, i valori condivisi da grandi
massi si scontrino con la realtà di istituzioni che sono sempre più incapaci di
rappresentarli e di rispondervi» (2004: 126); afegint: «[...] le sue mancanze
dovute alla scarsa volontà dei governi» (2004: 188).
36 «L’Europa ha da scegliere se diventare sempre più una semplice appendice
politica ed economica degli Stati Uniti oppure definirsi come una entità política autonoma» (2004: 75).
37 Ironitza el madrileny Carlos Taibo sobre això: «Sí la Unión Europea pidiese
la entrada en la propia Unión Europea, su candidatura se toparía, en materia
de reglas del juego democrático, con graves problemas. Bastará con recordar
al respecto que, como quiera que el Parlamento de la UE, único órgano de
elección popular, dispone de capacidades muy recortadas, la mayoría de las
decisiones comunitarias importantes siguen recayendo sobre los gobiernos de
los Estados miembros, de tal manera que quedan fuera de un control democrático que, hablando en propiedad, merezca tal nombre» (Taibo, 2006: 14).
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de la Il·lustració i a l’aspiració cap a una democràcia global, l’UE
ha d’estar primer neuràlgicament agermanada amb el destí dels
seus ciutadans i promoure la participació democràtica, donar veu
i receptivitat a l’espai públic, basar-se, suportar i promoure’s en el
sentiment, els anhels i l’impuls de la societat civil.38
Si ho aconsegueix, Europa esdevindrà un projecte amb
una dimensió i un abast veritablement emancipadors,39 si l’adjectiu
no espanta: disposarà d’una magna oportunitat per a la millora
de les condicions de vida de tota la Humanitat i per a la transformació qualitativa del planeta, constituïda com un projecte per al
perfeccionament de les relacions internacionals, per a la sutura de
les ferides i molèsties que corroeixen el planeta actualment, i, al
final, fins i tot per a l’ampliació dels horitzons ontològics de l’ésser
humà i de la seva existència. Com confessa sobre això el també italià Toni Negri: «Se noi vogliamo l’Europa, non possiamo volerla
come un nuovo Stato o peggio come una nuova nazione. Possiamo vederla solo come una macchina di produzione di soggettività,
come un programma di liberazione che trova nell’Europa il suo
spazio adeguato [...]. È l’Europa invece uno spazio adeguato alla
realizzazione dell’utopia? Io sono convinto che sí» (Negri, 2003:
111). És una idea que segurament subscriuran molts dels principals pensadors de l’actualitat.

38 «[...] il problema della democracia [...] è quello di non perdere il contatto con
la realtà quotidiana della società» (Vattimo, 2004: 15). Per això s’exigeix a
l’UE que sigui «capace di dare voce ai popoli dell’Unione e a loro aspettative»
(2004: 35).
39 Vegeu: (Vattimo, 2004: 55-56).
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David Harvey: estètica i política urbana
Bernat Lladó Mas

1
Abans de començar la xerrada m’agradaria situar una mica els
motius pels quals he escollit l’autor i els temes que a continuació
exposaré. Sabeu que el títol d’aquest cicle de xerrades és «De l’estètica a la política. Pensament del segle xxi»; quan un llegeix això,
immediatament la imaginació el porta al camp de la filosofia. Això
és, en part, un gest força natural. De fet, tant la resta d’integrants
del grup Gep21 —menys el Tiago Romeu, que és sociòleg, però
que en aquest curs no ha pogut participar directament en cap xerrada— com els autors als quals hem dedicat les anterior sessions,
tots són filòsofs, a excepció de Zygmunt Bauman que també és
sociòleg, però que fins i tot en aquest cas podríem dir que és, més
aviat, un filòsof social. Per altra banda, l’estètica és pròpiament
un saber que tradicionalment ha cultivat la filosofia; i si a això hi
afegim que el «pensament», així, en general, en abstracte, el pensament que es dirigeix a allò que és contemporani, sovint ha estat
atribuït només als filòsofs i a les filòsofes, no ens ha de sorprendre
que quan llegim el títol d’aquestes xerrades ens vingui al cap, sobretot, la dissertació de caràcter filosòfic.
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Per això m’agradaria que la meva xerrada es llegís com un
intent de canviar els hàbits de la imaginació; un intent, en definitiva, de reivindicar la Geografia; perquè la geografia és també
un pensament; encara que sovint, i això és una opinió que podem
discutir, un pensament molt circumscrit i, com a mínim aquí a
Catalunya, poc avesat a l’assaig, a l’exploració i a la descoberta; fins
i tot és un pensament —m’atreviria a dir, i sempre limitant-me a la
geografia catalana— temorós de trepitjar altres sabers, com el de la
mateixa filosofia. Si en aquest cicle introduïm avui un geògraf com
és en David Harvey, és perquè exemplifica un treball que és capaç
de moure’s entre diversos camps i registres, des de l’estètica fins
a la política. Però també és —no cal dissimular-ho— un intent
de projectar socialment la geografia, o una determinada geografia.
Vull pensar i creure que la geografia encara té alguna rellevància
en l’àmbit de pensament, en l’àmbit de la intel·lectualitat; crec que
els geògrafs i les geògrafes haurien de poder-se reivindicar també
com a intel·lectuals —encara que aquesta paraula tingui avui mala
premsa—; i no només com a tècnics, o com a gestors i administradors del territori.
Reivindiquem així no tan sols el pensament de David
Harvey, sinó el pensament de David Harvey com a geògraf; o fins
i tot, el pensament de David Harvey com a intel·lectual crític. I
aquesta reivindicació es pot fer, sobretot, partint de la seva obra
La condició postmoderna; d’aquí que en aquesta xerrada m’hi centri
especialment, tot i que va ser publicada ara farà fa vint anys. I
també perquè és precisament el seu tema, és a dir, la qüestió de la
postmodernitat, aquella qui ha connectat d’una forma més intensa
l’estètica amb la política, encara que potser de forma indirecta. I
finalment, perquè també a través del postmodernisme (i crec que
això és un dels aspectes positius del relativisme) la geografia s’obre
no només a l’estètica, sinó a la filosofia en general; i a l’inrevés:
amb el postmodernisme i la seva insistència en la importància de
l’espai, això que alguns han anomenat el «gir espacial», la filosofia
102
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en general, i les ciència socials i humanes en particular, han dirigit
l’atenció sobre la geografia.
Dit això, la seqüència de la xerrada serà la següent. Després d’una breu introducció a l’autor, buscarem els antecedents
de l’obra La condició de la postmodernitat, de David Harvey. És a
dir, repassarem el llibre La condició postmoderna, de Jean-François
Lyotard, i l’article de Fredric Jameson «El postmodernisme o la
lògica cultural del capitalisme tardà». Seguidament, presentarem
ja l’argument principal del llibre de Harvey. Com que segurament
amb això ja ens estendrem molt, i com que m’hauria agradat poder
plantejar algunes crítiques al llibre, així com també comentar quines són per a mi les claus de l’èxit en la seva recepció; suggereixo
des d’aquí que al final de la xerrada, en el debat, mirem de contestar tot això entre tots.
2
David Harvey neix a Anglaterra al 1935. Estudia Geografia a
Cambridge, on també finalitza el doctorat l’any 1961. Realitza després una breu estada a Uppsala (Suècia) i comença la seva
carrera com a professor de geografia a la Universitat de Bristol
(Regne Unit). L’any 1969 es trasllada a Baltimore per ensenyar
a la Universitat Johns Hopkins, on s’està està fins al 2001, any en
el qual comença a donar classes a la Ciutat Universitària de Nova
York (City University of New York).
De tots els geògrafs en actiu, David Harvey és segurament
un dels més coneguts dins i fora de la Geografia (ja sigui en el
camp de la teoria urbana, de l’economia política o de la sociologia,
entre d’altres); així mateix, també podem dir que és dels geògrafs
que ha tingut una projecció pública més consolidada. Per altra
banda, la seva importància en Geografia es deu al fet que possiblement sigui un dels geògrafs que més ha participat en la renovació
103
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i evolució de la teoria geogràfica de la segona meitat del segle xx.
David Harvey recull, amplia i sintetitza, allò que en Geografia es
coneix com la «revolució teorètico-quantitativa» en un llibre publicat a l’any 1969 amb el títol Explanation in Geography; un llibre
el títol de qual a la traducció al castellà, Teorías, leyes y modelos en
geografía (1983), expressava bé el contingut i la intenció: resituar la Geografia en el context d’una filosofia positivista. D’aquí la
seducció, en paraules del mateix autor, «per les idees de la planificació, l’eficàcia i la racionalitat». Una seducció que, com veurem,
l’acompanyarà al llarg de la seva carrera, i que és un dels motius
pels quals rebutja el postmodernisme (o alguns aspectes d’aquest
corrent de pensaments, per ser més precisos). Amb tot, la dècada
dels seixanta és una dècada social i políticament combativa. I la
geografia no en queda al marge.
A finals dels seixanta i principis dels setanta, Harvey es
trasllada a Baltimore ( Johns Hopkins); allà constitueix un grup
de lectura entre estudiants sobre El Capital, de Marx. Fruit d’això
publica, l’any 1973, Social Justice and the City (Urbanismo y desigualdad social). Aquest llibre, juntament amb La cuestión urbana
del sociòleg Manuel Castells, es considerarà una obra clau de la
Geografia Urbana Marxista (Radical o Crítica). Ara bé, si convé
ressaltar un llibre de David Harvey, el més important al parer del
propi autor, és The Limits to Capital (Los límites del capitalismo y la
teoria marxista), editat al 1982. En efecte, aquest llibre no tan sols
és cabdal per a l’evolució intel·lectual del mateix autor, ja que gran
part de les seves obres posteriors són aplicacions de les teories i
argumentacions avançades en ell; és cabdal també per la Geografia
Marxista, ja que en ell hi troba una fonament teòric indefugible.
Però sobretot, aquesta obra és d’una gran rellevància per al pensament marxista en general, ja que incorpora en l’anàlisi teòrica
marxista una dimensió fins aleshores completament descuidada:
l’espai i el lloc; és a dir: la geografia. Hem de recordar que el marxisme tradicionalment ha posat molt èmfasi en l’evolució histò104
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rica de les societats, sense fer pràcticament referència a la seva
dimensió geogràfica. Gran part del treball i l’obra de la dècada dels
vuitanta, com he dit, correspon al desenvolupament de la teoria
exposada a The Limits of Capital a casos concrets, especialment relacionats amb als processos de creixement i transformació urbana.
L’any 1989 representa per a Harvey un punt d’inflexió.
Publica The Condition of Postmodernity, el llibre que ha tingut
més ressò, i que és el que desenvoluparem més endavant per la
seva vinculació amb el postmodernisme (estètica). Des del 1989
fins al 2006 publica deu llibres més, alguns són reculls d’articles
anteriors, altres són estudis sobre la dinàmica marxista i la història econòmica relacionada amb allò que anomena el «desenvolupament geogràfic desigual»; en conjunt, aquests llibres formarien
part d’una altra xerrada, o potser d’un cicle sencer (vegeu la bibliografia del final).
3
El llibre The Condition of Postmodernity —com el mateix títol
suggereix— és en part un diàleg amb dos textos ja clàssics de la
literatura postmoderna; per una banda, el llibre de Lyotard; per
altra, l’article de Jameson. Per això els resumim a continuació a fi
d’entendre millor el sentit de l’obra de David Harvey.
i

Comencem amb el llibre de Lyotard La condició postmoderna.
Per a mi és un llibre difícil, però intentaré resumir-lo. Escrit al
1979, va ser, com sabeu, un «informe sobre el saber» encarregat
pel Consell d’Universitats del Govern del Quebec. Mitjançant
d’aquest estudi Lyotard pretenia descriure la condició postmoderna; una situació que, segons el mateix autor, designava «l’estat
105

GEP21 xerrades 2008 CTP v2.indd 105

17/02/10 09:47

Bernat Lladó Mas

de la cultura després de les transformacions que han afectat les
regles de joc de la ciència, de la literatura i de les arts a partir del
segle xix». Tot i així, Lyotard es limità a analitzar les transformacions de les «regles de joc de la ciència» en relació amb allò que
anomenà la «crisi dels metarelats».
A partir d’una anàlisi pragmàtica dels enunciats científics,
basada al seu torn en la idea dels «jocs de llenguatge» del segon
Wittgenstein, Lyotard situava el trànsit de la ciència moderna a la
postmoderna a partir de la crisi —també en deia «incredulitat» o
«deslegitimació»— d’allò que anomenà els metarelats (o grans relats) de la ciència. Lyotard afirmava que la ciència moderna, aquella que sorgeix de la Il·lustració, és un «relat» que es legitimava en
funció d’un relat de segon ordre; un «metarelat» que acompanya
la ciència amb l’objectiu de guanyar-se el reconeixement social (el
seu valor, la seva autoritat, la seva utilitat social). D’aquesta manera, però, s’introdueix per a Lyotard un nucli considerat no científic
—un saber narratiu, en paraules del filòsof— en el si del seu discurs, és a dir, un element de naturalesa mítica, ideològica, fictícia.
Vegem com es produeix això.
La ciència moderna —deia Lyotard— es basa en la capacitat d’aïllar enunciats denotatius, és a dir, enunciats dels quals podem dir si són vertaders o falsos (com per exemple: «aquesta taula
és grisa», o «la Terra gira al voltant del Sol»); d’altra banda, afegia,
també es basa en determinades regles d’experimentació, comprovació o argumentació lògica, que permeten «controlar» aquell valor de veritat o falsedat: és allò que en diem verificació. D’aquesta
manera, continuava Lyotard, la ciència moderna excloïa, suposadament, aparentment, el saber narratiu. I l’excloïa perquè aquest
saber és de l’ordre de la creença; no espera la seva comprovació, la
seva verificació; va més enllà dels sentits i la raó. El saber narratiu
es fonamenta, d’una banda, en la pura transmissió del seu missatge —la forma—, que d’aquesta manera assegura certa cohesió
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de grup; i de l’altra, en un contingut que prescriu com són, o com
haurien de ser, les relacions socials en el si del grup.
Doncs bé, segons Lyotard, la idea segons la qual la ciència moderna ha exclòs de les seves regles lingüístiques, de la seva
pragmàtica, el saber narratiu no és del tot certa: de fet, això ja seria
en si un mite; formaria part, per tant, del propi metarelat científic,
és a dir, d’allò que legitima i autoritza l’enunciat científic. Però
no només per això, sinó també perquè per a Lyotard la ciència
assumeix també una forma narrativa (un aspecte mitològic) en el
moment en el qual pronuncia enunciats prescriptius (i no només
denotatius), és a dir, enunciats sobre allò que és o no és just; en
altres paraules: de com haurien de ser les coses.
I per al filòsof francès es precisament sobre aquesta dimensió narrativa del coneixement científic, aquest centre aparentment exclòs de les «regles de joc» de la ciència, que aquesta es
vincula a la societat mitjançant certa «representació» o «concepció» de la mateixa. En altres paraules, el gran relat de la ciència
—recordem: el relat de segon ordre que la legitima— compleix la
funció pròpia del saber narratiu, és a dir, transmetre un ideal de
societat. I per a Lyotard, han existit dos models de societat o de
representació d’aquesta a través de la ciència. D’una banda, una
idea de ciència que es legitima a partir del seu valor emancipador o
especulatiu; aquí el relat científic assumeix o bé una funció crítica a
partir d’un criteri de Justícia sobre la idea (o representació) d’una
societat en conflicte (o injusta); o bé el relat assumeix una funció
il·luminadora a partir d’un criteri de Veritat sobre la idea d’una
societat secularitzada. Seria el cas, per exemple, del materialisme històric, del marxisme. De l’altra, una idea de ciència que es
legitima a partir del seu valor productiu, i que troba el seu ressò
en una societat plenament ordenada i controlada (seria el cas, per
exemple, del positivisme).
La qüestió que planteja Lyotard és que aquest metarelat
que funcionava de forma subterrània (o no tan subterrània) en
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el discurs científic i que permetia legitimar la pròpia institució,
s’ha erosionat, ha perdut part de la seva credibilitat; pensem, per
exemple, en els grans relats que vinculaven el progrés científicotècnic amb el progrés social (emancipació). Som davant d’una
crisis de legitimació de la ciència; i això és, per a Lyotard, la
postmodernitat. En la condició postmoderna la ciència ja no és
encara un relat emancipador ni tampoc especulatiu, sinó un saber
pragmàtic: una tècnica; el domini lingüístic de certes operacions immediates i concretes. La ciència ja no es pregunta encara
sobre la certesa o no dels seus enunciats; o el grau de justícia
que engloben els seus arguments; ara la qüestió és descobrir-ne
la sutilitat, l’eficiència o la rendibilitat. Allò que importa a la
ciència, continua Lyotard, és el seu èxit performatiu; en altres paraules, els seus efectes immediats i, sobretot, l’optimització entre
la inversió inicial (mesurada en temps i diners) i el resultat final
de la investigació. D’aquesta manera, l’univers científic ja no s’aixopluga sota el paraigües d’un «metarelat universal» (la recerca
de la Veritat, el camí del Progrés o l’assoliment de l’Emancipació
social, etc.), sinó que es desfà en una multiplicitat de «jocs de
llenguatge» heterogenis i sovint incommensurables entre sí, altament especialitzats i atomitzats. I aquesta situació també troba
el seu reflex en la societat.
La multiplicació dels «jocs de llenguatge» científics —i la
conseqüent erosió de la Veritat, de la Realitat i del Sentit en majúscules—, és paral·lela a la dissolució del «llaç social», a l’erosió
de la cohesió social. En la condició postmoderna no pot existir cap
metarelat que aglutini el social; podríem dir: que legitimi una idea
de societat coherent en si mateixa. Ara formem part d’una «massa composta d’àtoms individuals». Cada àtom és un nus en el si
d’una «xarxa flexible de jocs de llenguatge». La societat es troba
així internament diversificada i diferenciada sense la possibilitat
d’establir cap «metallenguatge universal» que ho englobi tot; cap
element que pugui projectar sobre allò social una idea de totalitat.
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Els grans relats «totalitzadors», com són la Classe, la Nació o la
Ideologia (marxista, liberal, d’esquerres o de dretes), fins i tot el
primer Feminisme, tan sols serien ara uns «jocs de llenguatge»
més entre d’altres; «petits relats» que s’afegeixen a d’altres «petits
relats» (el sexe o el gènere, l’ètnia o la comunitat, la tribu urbana o
els amics del xat, etc.) i que formen una veritable constel·lació de
nuclis sense que cap llenguatge els unifiqui.
Ens interessa ara, per anar acabant aquest resum, anotar
els elements que segons Lyotard permeten explicar sumàriament
aquest trànsit del modernisme al postmodernisme, i que són els
elements que expliquen la deslegitimació dels grans relats. En primer lloc, a causa de la crisi de la metafísica; després, a causa de
la crisi de la institució universitària; finalment, degut a l’erosió
del saber en la seva forma des-interessada. Però també degut a les
transformacions tecnològiques, especialment relacionades amb la
informació. I així mateix, a causa d’una reestructuració econòmica
i d’allò que Lyotard anomena el «contracte temporal».
En aquest darrer punt ens hem d’aturar, ja que això enllaça
tant amb el text de Jameson com amb el de David Harvey. Lyotard mateix assenyala el retorn del capitalisme liberal després del
seu «replegament sota la protecció del període keynesià durant els
anys 1930-1960» com un dels motius que possiblement han contribuït al trànsit vers la condició postmoderna. I en el terreny social,
Lyotard apunta que el «contracte temporal» (ell en diu així) ha
substituït les «institucions permanents en qüestions professionals,
efectives, sexuals, culturals, familiars, internacionals, de la mateixa
manera que en els assumptes polítics» perquè així ho afavoreix el
«sistema» a causa de la seva gran «flexibilitat». Per tant, creiem que
tot i que Lyotard no ho desenvolupa, sí que intueix certa relació
entre la filosofia postmoderna i els canvis en el sistema productiu.
I allò que Jameson primer, i Harvey després fan, és analitzar amb
més profunditat aquesta relació, si bé capgirant el to i reivindicant
el metarelat marxista.
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En resum, per a Lyotard és com si la ciència moderna vingués empaquetada i embolicada com un regal; un regal que portava sempre l’aire d’una promesa (el metarelat). En canvi ara, quan
la promesa de la ciència no s’ha complert, s’ensenya sense el seu
embolcall; es transmeten les seves regles pragmàtiques, els seus
«jocs de llenguatge» específics, sense cap il·lusió respecte al seu
potencial emancipador i il·luminador.
4
Hem vist que per a Lyotard la condició postmoderna és una condició que se circumscriu sobretot a l’àmbit de la cultura i, més especialment, a l’àmbit del saber i la ciència. I si bé en algun moment
intueix que és un canvi d’un abast més profund, no en desenvolupa
les seves implicacions i transformacions. Això és el que introdueix, en canvi, Frederic Jameson en el seu article. Per a ell, la postmodernitat no és tan sols un canvi d’estil propi d’una modernitat
abocada a la innovació constant; ni tampoc només un canvi en
les condicions del saber. Per a ell representa una veritable ruptura
temporal; forma part d’un nou període històric. I això perquè suposa, en primer lloc, una transformació de la «posició» que exerceix la pràctica estètica i cultural en el si de la societat. En efecte, el
modernisme, segons Jameson, era una moviment provocador; un
moviment que desestabilitzava la realitat i la convenció social; en
certa manera subversiu i antisocial. El postmodernisme, en canvi,
ja no «escandalitza», se n’accepten fins i tot els seus elements obscens: el sexe, la corporalitat o la mort.
Després, la producció cultural i artística (postmoderna)
s’ha integrat plenament en el circuit capitalista: la cultura és
una mercaderia més. Però la postmodernitat, afirma Jameson,
es defineix com un període històric a partir de a cinc aspectes
més.
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En primer lloc, per una ocupació i substitució de la realitat
per les imatges (és això que també en diem societat de l’espectacle
o, en paraules de Baudrillard, hiperrealitat), que representa una
pèrdua de profunditat o perspectiva (podríem dir: per un fetitxisme exagerat de les imatges). Aquesta «pèrdua de profunditat»
és en part responsable també d’un canvi en «el subsòl emocional»
—com en diu Jameson— dels subjectes. La tonalitat emotiva del
subjecte ja no és l’alienació, com en la modernitat, sinó l’esquizofrènia (una paraula per a mi poc afortunada, però comprensible
si sabem que es remunta a una idea de Lacan). Això expressa,
bàsicament, la incapacitat actual per dotar de sentit la realitat en
la qual un viu; en altres paraules, la impossibilitat de reconstruir un
relat coherent de la biografia personal a causa, segons el crític literari, de la fragmentació de la pròpia experiència; una experiència
no acumulativa sinó instal·lada en diferents illes temporals sense
connexió amb cap passat proper ni tampoc amb cap perspectiva
clara de futur. Fet que ens portaria a experimentar el present —un
present etern— o bé amb angoixa (falta de sentit i coherència;
manca de perspectives; incertesa futura), o bé amb l’eufòria pròpia
d’un inici cada dia renovat. I aquesta temporalitat —no la vida
viscuda com un «metarelat», sinó viscuda a través de diferents episodis sovint aïllats els uns dels altres—, ens porta a viure el passat
amb una certa nostàlgia. El pastiche, és a dir, la imitació i barreja
d’estils aleatoris del passat, no seria per Jameson res més que un
símptoma de la impossibilitat d’experimentar directament amb la
Història; una Història que d’alguna manera esdevé un simulacre
d’ella mateixa: d’això en diu historicisme.
Finalment, Jameson situa com un dels trets distintius de la
postmodernitat l’impacte de les noves tecnologies; un impacte tan
gran que, segons aquest autor, ens obliga a replantejar la mateixa
idea del sublim, ara un nou sublim tecnològic. Amb tot, allà on el
postmodernisme s’ha introduït d’una forma més violenta, avançant-se fins i tot a les nostres pròpies «eines perceptives» per poder
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comprendre’l, és en l’espai de la ciutat. I això no tan sols perquè la
ciutat postmoderna és una ciutat carregada d’elements retòrics, ni
tampoc perquè el límits entre allò que és públic i allò que és privat
siguin més ambigus. En general, diu Jameson, la ciutat postmoderna és un espai il·legible; difícilment permet elaborar una representació clara i global de la seva condició, del seu funcionament,
de les seves dimensions i escales, a causa, bàsicament, de la seva
major complexitat i fragmentació.
(Pensem en les dificultats d’utilitzar categories que abans
ens servien per explicar la ciutat, com eren centre i perifèria; o en
la multiplicació de diferents espacio-temporalitats, de la multiplicació dels usos i significats dels espais urbans; o en la diversificació de discursos i imaginaris urbans, des dels promoguts pels
agents públics, o semi-públics, fins als cercles d’economia; o en
l’ús extensiu de la ciutat, que ens porta a experimentar-la de forma
fragmentària; o en l’ús del metro, que ens porta a travessar la ciutat
sense veure-la; o en les relacions complexes entre diferents escales
geogràfiques, des del «món global» fins al «meu» mon.)
Per tot això és necessari, segons Jameson, elaborar allò que
en diu mapes cognitius, que haurien de ser l’objectiu d’un nou art
polític. Uns mapes que han de permetre als subjectes postmoderns
reconstruir i elaborar un mapa mental de la ciutat com un tot; un
mapa que els situï al mateix temps física i socialment en un context més ampli.
Possiblement —i això és una cosa de la qual podem parlar
en el debat—, els mapes mentals de Jameson siguin un intent de
superar la visió «atomitzada» de la societat postmoderna tal com
l’entén Lyotard. És a dir: Jameson sembla confirmar la idea del
filòsof francès segons la qual la ciutat contemporània ens aboca
a la fragmentació i a la dispersió; però a diferència de Lyotard,
proposa com a solució la creació de mapes mentals a fi d’adquirir
una consciència més global; un llenguatge que ens unifiqui, que
ens situï en un espai físic i social més enllà de «jo» i de la pròpia
112

GEP21 xerrades 2008 CTP v2.indd 112

17/02/10 09:47

David Harvey: estètica i política urbana

«comunitat de llenguatge» (o dels «jocs de llenguatge»). I seguint
aquest mateix fil, proposo entendre el llibre de Harvey com un
intent teòric d’elaborar un mapa cognitiu —a la vegada de l’espai
físic i social—, de la realitat postmoderna; una realitat abocada, ja
sigui des de l’experiència viscuda, ja sigui des del pensament, a les
diferències i a les multiplicitats, a les formacions heterogènies, incommensurables, horitzontals i descentrades (tal com s’acostuma
a dir d’una tirada).
5
Amb això arribem a La condició de la postmodernitat, de David
Harvey. Primer de tot, com podeu observar, el mateix títol és una
al·lusió irònica al llibre de Lyotard («La condició postmoderna»).
Harvey no tan sols crítica la visió de la ciència de Lyotard, amb
la seva crítica als grans relats —entre ell el marxisme—, sinó que
sembla que li digui: mira, jo no només reivindico el gran relat, l’aspiració marxista d’una societat més justa —la societat sense classes—, sinó que per mitjançant del materialisme històric explicaré
la «veritat» de la condició postmoderna; en altres paraules: posaré en relació les pràctiques materials del capitalisme postfordista
amb el saber, la ideologia, la filosofia o l’estètica postmoderna. I
precisament perquè aquesta relació és possible, continua Harvey,
podem parlar de la postmodernitat com una període històric —tal
com havia avançat Jameson—, i no només —com fa Lyotard—
com un estil o una pràctica cultural autònoma. Vegem-ho.
A banda de Lyotard i Jameson, hi ha dos autors que articulen el discurs de Harvey; d’una banda Baudelaire, per a qui la
modernitat estètica era una tensió entre allò efímer, veloç i contingent, i allò etern i immutable. De l’altra Marx, que en el Manifest comunista havia descrit la modernització com un procés de
revolució permanent a causa de la lògica capitalista, una lògica
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que propicia, segons el mateix Marx, que «tot el que és sòlid
s’esvaeixi en l’aire». A partir d’aquestes dues afirmacions, Harvey
edifica tot l’entramat del llibre, que es resumeix de la següent manera: la dinàmica del sistema capitalista, que transforma constantment l’organització de la producció, la circulació i el consum i, per
tant, la societat mateixa (recordem: «tot el que és sòlid s’esvaeix
en l’aire»), troba el seu reflex en les representacions artístiques,
en les idees, els costums i els hàbits, en la cultura i, en general, en
una determinada «estructura de sentiment» (per utilitzar el mateix
lèxic de l’autor), allò que sovint anomenem l’esperit d’una època
(i que en la modernitat de Baudelaire és l’expressió d’allò efímer,
veloç i contingent, només contrarestat per la recerca de l’etern i
immutable) .
La qüestió que es planteja Harvey és, no obstant això, i
possiblement aquesta sigui la innovació del text, mitjançant què,
de quina cosa, una particular formació productiva, o una transformació de la mateixa, es tradueix, es traspassa o es registra en l’àmbit de l’estètica o la filosofia. I Harvey troba la resposta en l’espai
i el temps, un gest que sospito que és força kantià, i m’agradaria
saber si algú entre el públic m’ho podria confirmar després en el
debat. En altres paraules: el capitalisme, a causa del seu afany per
l’acumulació indefinida de capital, genera una forta competència
entre empreses; aquesta competència comporta una revolució i
transformació constant de les relacions socials i de l’entorn construït; una transformació, per tant, en l’organització del temps i de
l’espai. Doncs bé, el pensament i l’estètica, la filosofia i la cultura,
l’arquitectura i les arts plàstiques, recullen, tradueixen o representen els canvis en el model productiu potser no directament sinó,
segons Harvey, a través de la transformació de l’experiència de l’espai i el temps que aquells generen. Per això, segons el geògraf, si
volem posar ordre al postmodernisme cultural, donar-li un sentit
—en si un esforç epistemològic modern—, ens hem de preguntar
primer per la dinàmica capitalista, després per les pràctiques espa114
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cials i temporals d’aquella i, finalment, per l’experiència resultant
de tot això tal com és viscuda en el camp de la cultura (nosaltres
ens referirem, al final de la xerrada, només al camp de l’arquitectura i l’urbanisme).
Observem com funciona, segons David Harvey, el capitalisme; i a partir d’aquest funcionament, com és possible delimitar
períodes històrics. El capitalisme, ens diu l’autor, és un sistema
«inestable» que tendeix a la crisi de forma recorrent. I això perquè,
en primer terme, necessita créixer indefinidament; després, perquè
es basa en una relació de classe entre aquells qui tenen la propietat
dels mitjans de producció —la classe capitalista—, i aquells que
constitueixen la força de treball; i finalment, perquè la mateixa
competència del mercat obliga a una revolució constant de les formes d’organització i producció empresarial. Tot això condueix a
periòdiques crisi de sobreacumulació, és a dir, crisis caracteritzades, citant el mateix Harvey, per una «capacitat productiva ociosa, [una] saturació de mercaderies i [un] excés d’inventaris, [un]
excedent de capital diner (possiblement ocult i guardat en caixes
fortes) i [una taxa d’atur elevada]» (1989 [1998]: 204).
Més que la crisis en si, però, allò que ens interessa és saber
com s’ho fa el capitalisme per sortir d’aquestes crisis periòdiques,
per contenir-les i absorbir-les; i ho fa de tres maneres. En primer
lloc, a través d’una devaluació i destrucció de part de les condicions de producció: destrucció de llocs de treball, desqualificació de
la mà d’obra, destrucció d’estocs, destrucció de capital fix (infraestructures, maquinària, tecnologia), i desindustrialització regional, etc. En segon lloc, mitjançant un nou control macroeconòmic
o règim d’acumulació, un concepte que veurem més endavant. I
finalment, el capitalisme també pot absorbir la crisis de sobreacumulació gràcies a un «desplaçament temporal i espacial» de la
inversió o l’excés de capital. En el primer cas, és a dir, en els desplaçaments temporals, tenen lloc dues estratègies: o bé es tracta
de realitzar inversions a llarg termini a partir de la formació de
115

GEP21 xerrades 2008 CTP v2.indd 115

17/02/10 09:47

Bernat Lladó Mas

capital fictici (el crèdit): en són un exemple les grans inversions
en infraestructures de l’Estat; o bé «s’accelera el temps de rotació» del capital, és a dir, s’agilitza el cicle de producció i consum
d’un determinat producte (d’aquí la funció de la publicitat o de
la moda; però també de les xarxes d’informació, comunicació i
transport). En el segon cas, amb el desplaçament espacial, una part
de l’excedent s’inverteix en obrir i estendre nous mercats, a través,
per exemple, de les diferents formes d’imperialisme. En conjunt,
el procés d’accelerar el temps de rotació de capital —en poques
paraules: la rapidesa amb què el capitalista recupera la inversió
inicial i, per tant, els guanys de la producció—, i l’expansió geogràfica del capitalisme, ha estat anomenat per Harvey el procés de
«compressió de l’espai-temps», que en les seves successives onades
ha portat a l’actual mundialització.
A partir d’aquest esquema, Harvey relata la història del
capitalisme dels últims 150 anys, des de la crisi de sobreacumulació dels anys cinquanta del segle xix, fins a la crisi de 1973; i
en cada crisi, i la seva conseqüent estratègia per superar-la (devaluació, control macroeconòmic, desplaçament espacial i temporal), Harvey observa una nova tensió en la forma d’experimentar
l’espai i el temps (una nova «compressió de l’espai-temps») en
el si de les societats capitalistes. D’aquí conclou que a cadascun
d’aquestes cicles econòmics li correspon un nou impuls en el
modernisme estètic.
Per no estendre’m, a continuació em limitaré a descriure
dos grans cicles d’aquesta dinàmica capitalista, aquell que va des
de la crisi dels anys trenta del segle xx fins a la crisi dels anys setanta del mateix segle, i des d’aquesta a l’actualitat. A partir d’això,
veurem com cada una de les dues crisis ha tingut diferents solucions; solucions que, al seu torn, han comportat diferents maneres
d’organitzar el temps i l’espai, i per tant, d’experimentar l’un i l’altre.
Finalment, i si hem seguit el fil de l’exposició, això ens conduirà a
connectar certs aspectes de la cultura —ja sigui moderna o post116
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moderna— amb el moviment general del capitalisme, que és en
definitiva l’objectiu del llibre.
Seguim. Sabem que als anys trenta l’economia capitalista
va patir una de les crisis més agudes, l’anomenat crac de 1929.
Crisi que afectà especialment els Estats Units i, posteriorment,
la resta dels països capitalistes més avançats. A més, a això li hem
d’afegir les conseqüències de la Segona Guerra mundial. Doncs
bé, Harvey es pregunta: com se’n en surt el capitalisme de tot això?
Quines són les estratègies o solucions que adopta? De forma general i, sens dubte, esquemàtica, respon: en primer lloc, s’estableix
un gran pacte; allò que anteriorment hem anomenat, seguint Harvey, un nou control macroeconòmic o un nou règim d’acumulació.
La indústria americana feia temps que assajava una nova forma
d’organitzar la producció a gran escala, basada en els principis tayloristes, des de principi del segle xx; amb tot, no serà fins després
de la crisi que aquest model de producció massiva s’instaurarà. El
problema d’aquest model és que, en incrementar la productivitat,
a la llarga també augmenta l’excedent, un dels elements, com hem
vist, de la crisi de sobreacumulació. I per poder canviar això calia
augmentar, al mateix temps i de forma proporcional, el consum, un
consum capaç d’absorbir tota la producció. És a dir, calia fomentar
una societat de consum; un model de vida total. Doncs bé, aquest
és el pacte que s’estableix a partir dels anys quaranta; primer als
Estats Units i després a la resta de països occidentals; un pacte que
es coneix com a règim d’acumulació fordista o fordista-keynesià.
Un pacte en el qual hi tenia un gran paper l’estat (el New Deal; el
«Nou Pacte»); especialment a través del crèdit, ja que podia intervenir directament en els projectes d’inversió a gran escala, a través
d’allò que hem anomenat un «desplaçament temporal».
Però també s’adopta una altra solució; per fer front a la
crisi de sobreacumulació, calia no tan sols incentivar la demanda
interna dels països, sinó tenir la capacitat d’exportar mercaderies i
capital excedent a altres regions. D’aquí que sorgeixi, després de la
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Segona Guerra mundial, un nou internacionalisme dirigit pels Estats Units (a través, per exemple, de la descolonització, dels acords
de Bretton Woods de 1944 o del Pla Marshall). De la seva banda,
la resta de països capitalistes, en part a causa de la reconstrucció de
les seves economies, en part per l’impuls dels Estats Units, també
vivien un període de creixement sostingut, un període d’estabilitat
laboral i enfortiment dels sindicats, de consolidació dels respectius
estats del benestar, entre altres. I també és durant aquest període
que es consolida en l’àmbit de la política allò que s’anomena una
«política de classes».
Hem vist, no obstant, això que el capitalisme és un sistema que tendeix a la crisi; i en aquest cas, el model fordista també
hauria de començar a mostrar signes de debilitat.
A final dels anys seixanta, l’organització fordista comença
a presentar senyals de la seva excessiva rigidesa. Rigidesa, aquest
és el motiu, per a la gran majoria (majoria liberal), de la crisi capitalista dels anys setanta. Les gran corporacions, la producció
massiva, la burocràcia d’estat, les jerarquies empresarials, les grans
inversions en capital fix, tot això esdevé de cop i volta més una càrrega que no pas un actiu capitalista. Els mercats interns se saturen,
nous països s’incorporen al mercat mundial, els sindicats es debiliten, la indústria perd llocs de treball, es produeixen deseconomies d’aglomeració, les administracions entren en una crisi fiscal,
el preu dels productes s’encareix a causa de l’augment dels preus
del petroli, i el dòlar es devalua. De nou, la qüestió fonamental és,
per a David Harvey, saber quines solucions planteja el capitalisme
aquest cop per sortir de la crisi.
En primer lloc, ha farà devaluant o destruint una part dels
mitjans de producció (tecnologia obsoleta); destrucció de llocs de
treball, crisi de la indústria tradicional, etc. En segon lloc, flexibilitzant i fragmentant les condicions de producció i treball; la
circulació i el consum. Després, mitjançant un nou impuls en la
«compressió espai-temps», és a dir, accelerant el temps de rotació
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del capital i ampliant els límits geogràfics del capitalisme. Finalment, desplaçant el pes de l’economia vers els serveis i les finances.
En definitiva, per a Harvey —però també per altres autors—, la
solució a la crisi dels anys setanta comportà no tan sols un ajust
conjuntural, sinó estructural. I precisament per això, perquè es
produeix una reestructuració entre la producció, la circulació i el
consum; una nova relació entre el capital, el treball i l’estat, i una
nova organització del temps i l’espai, precisament per això David Harvey diu que a partir dels anys setanta ens trobem en un
nou règim d’acumulació, el postfordisme o, simplement, el «règim d’acumulació flexible». Un règim, que fragmentant el mercat,
fragmentarà també l’espectre polític, donant pas a les «polítiques
d’identitat» (o sobre els estils de vida).
A partir d’aquest anàlisi hem vist que Harvey estableix dos
períodes clars en la història del capitalisme recent. D’una banda,
el model que sorgeix als Estats Units a partir dels anys trenta i a la
resta de societats capitalistes (Europa i Japó) després de la Segona
Guerra mundial. De l’altra, el «règim d’acumulació flexible» com a
conseqüència de la crisi dels anys setanta. Doncs bé, per a Harvey,
aquestes dos períodes coincideixen, més o menys, també amb dos
moviments culturals, per dir-ho de forma general. L’alt modernisme o modernisme universal d’una banda, i la postmodernitat de
l’altra. Ens falta, però, trobar el nexe entre una cosa i l’altra. I ja hem
vist que el nexe podria ser, per a Harvey, l’experiència canviant de
l’espai i el temps.
Per entendre aquesta idea —l’experimentació de l’espai i el
temps—, hauríem de discutir, en primer lloc, la tensió —també en
podríem dir, seguint a Harvey, la dialèctica—, entre dos conceptes
de gran rellevància per a la Geografia: l’espai i el lloc. I després,
plantejar la qüestió del temps, de com s’organitza avui en dia; de
fet, un autor com Richard Sennett ha plantejat que l’autèntica revolució del capitalisme actual (és a dir, postfordista o d’acumulació
flexible), no és tan una revolució tecnològica, o una revolució de
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la informació, ni tampoc un revolució del capital financer; per a
Sennett, la gran revolució és la transformació i la gestió del temps.
Perquè si alguna cosa caracteritza la nostra època és el domini de
l’immediat.
Comencem per l’espai i el lloc. En el lèxic de Harvey, l’espai seria l’espai abstracte per on circula el capital; un espai homogeni, llis, unificat i sense friccions. De fet, diu Harvey, la història
del capitalisme es pot llegir també com una història per superar
les «rugositats» del territori, ell en diu, seguint a Marx, «aniquilar l’espai a través del temps». Això ho entendrem millor si pensem en totes les innovacions tecnològiques lligades al capitalisme,
i que han afavorit que el capital circuli cada vegada més lluny i
més ràpid. Des de la cartografia renaixentista lligada al poder i les
rutes comercials fins a les actuals «autopistes de la informació»,
passant pels vapors, els ferrocarrils o el transport en avió; però
també les escales mecàniques dels supermercats, els contenidors
de mercaderies o els caixers automàtics. Tot això són estratègies,
diu Harvey, per superar les restriccions geogràfiques, per crear una
xarxa regular i homogènia per on s’estén el capitalisme, independentment de les qualitats de cada lloc, de les diferents comunitats
culturals o les tradicions diverses que cada territori conté. L’actual
mundialització, en el seu aspecte econòmic, seria la darrera versió
d’aquesta construcció capitalista d’un espai unificat, la darrera versió d’aquella estratègia que hem vist anteriorment, i que Harvey
anomena «compressió de l’espai-temps»; un espai global tramat
gràcies a una important xarxa de telecomunicacions i transports;
un espai on la lògica dominat és l’acumulació de capital, la homogeneïtzació de les cultures o la destrucció de les tradicions locals,
etc. Ara bé, les coses en el pensament postmodern no són només
causals i lineals.
La mundialització, i això és un fet que podem observar a
diàriament, genera sovint efectes contraris als descrits. La producció d’un espai abstracte, un espai de fluxos, homogeni, indiferent,
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pot generar la reacció de les comunitats locals que veuen amenaçats els seus estils de vida tradicionals. D’aquesta manera es pot
generar, de forma simplificada, una tensió entre l’espai i el lloc,
entre l’universal i el particular, l’idèntic i el divers, l’homogeni i
l’heterogeni. Una tensió que en els darrers anys —és a dir, des
dels anys setanta, amb el règim postfordista— esdevé molt més
complexa, més matisada. I això perquè, en primer lloc, la pròpia
producció es fragmenta; el procés de producció deixa de tenir lloc
en l’espai continu de la Gran Fàbrica. En segon lloc i sobretot,
perquè el mateix capitalisme passa a ser un agent més en allò que
s’anomena la «política del lloc», és a dir, un agent en la creació i
producció de llocs, de llocs qualitativament diversos i diferenciats,
capaços de generar rendes monopolístiques lligades al territori.
D’aquesta manera, si durant el règim fordista es fabricava un producte homogeni i massiu que es traduïa en un paisatge (sobretot
urbà, però també turístic i fins i tot rural) també homogeni i estàndard, ara, en el nou règim d’acumulació flexible, a la fabricació
fragmentada i diversificada li correspon la producció igualment
diversa de llocs (a través d’exaltar les cultures particulars; recuperant tradicions, inventant-les si cal).
De la mateixa manera podem parlar del temps. Així com
el rellotge, expressió del temps homogeni, fou un element clau no
només per al control i la disciplina de la força de treball, sinó per
a la coordinació del mercat (i així com el gest repetitiu —alienant,
n’hauríem de dir, perquè les coses vagin lligant— de la producció
en sèrie de la fàbrica fordista reforçava aquest ritme homogeni
del temps abstracte, el temps igual per tothom), ara, en el postfordisme, el temps social i individual es flexibilitza i diversifica.
Però també i en major mesura, s’escurça. Hem vist que això era
el resultat d’una de les estratègies del capitalisme per sortir de
les seves crisis; allò que hem anomenat l’acceleració del temps de
rotació del capital. Una acceleració que escurça el temps de vida
de les mercaderies, les modes, els costums i els hàbits, el treball o
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els valors. «Tot el que és sòlid —havia escrit Marx— s’esvaeix en
l’aire.» No ens ha d’estranyar doncs, que Jameson primer, i el mateix Harvey després, descriguin el subjecte postmodern com algú
esquizofrènic. Aquest viu el temps fragmentat i discontinu de les
condicions flexibles de la producció; no pot construir un relat unificat i coherent de la seva experiència perquè ha deixat de ser una
experiència d’esdeveniments que es projecten cap el futur. I sovint
el passat ha deixat de ser la causa del present.
I, ja per anar acabant, ens resta l’últim pas: confirmar que
el postmodernisme és en efecte la «lògica cultural», per utilitzar
l’expressió de Jameson, del «capitalisme tardà», l’efecte ideològic
del «nou règim d’acumulació flexible». Per assolir aquest objectiu, David Harvey fa servir referències de diversos camps, des de
la literatura fins a les arts plàstiques. Nosaltres ens limitarem a
l’arquitectura i l’urbanisme. Breument. Si al període fordista, el
període de la gran fàbrica i de la producció en massa, però també
el període en el qual les societats europees han de reconstruir les
ciutats devastades per la guerra, li correspon allò que s’anomena l’estil modern en arquitectura i urbanisme, un estil que rebutja
l’ornamentació i els efectes retòrics i que reivindica la línia recta
(un estil «universal» que construeix sobre el passat, indiferent a les
tradicions particulars i que crea un «metallenguatge arquitectònic
unificat»; un estil que en el terreny urbanístic aposta pels planejament urbans a gran escala, pels grans «metarelats» sobre com
transformar la societat a través de la planificació, de l’organització
racional i funcional de la ciutat; un estil, en definitiva, que crea
espais massius i uniformes, en certa manera abstractes i homogenis); al període postfordista li correspon, en canvi, una estètica
i una política urbana postmoderna. Ara ja no es parla d’un estil
universal sinó d’un eclecticisme d’estils propis de la multiplicitat
de «jocs de llenguatge» que governen la metròpoli postmoderna;
un estil que reivindica el valor de la diferència en el paisatge urbà
i arquitectònic, lligat, molt sovint, al capital simbòlic; que no tan
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sols respecta l’arquitectura vernacla sinó que l’imita, que en fa un
simulacre; un estil que aposta per la barreja d’estils i èpoques. Un
estil i un pensament que es tradueixen en la planificació urbana en
la mesura que rebutgen la planificació a gran escala —considerada
ara totalitària i burocràtica; en altres paraules: considerada excessivament rígida—; i que aposta, en canvi, per les petites operacions
de caràcter «pragmàtic»; que torna a posar sobre la taula el valor
de la comunitat i la localitat com a ideal de convivència urbana i,
per tant, adequa l’estil a aquest finalitat. Finalment, una política
que ja no persegueix la renovació urbana sinó la seva revitalització,
mitjançant la creació i la potenciació d’una bona imatge de la ciutat i també amb la producció d’esdeveniments i espectacles sovint
efímers i contingents. Un estil que a còpia de fragmentar i dispersar la metròpoli, de barrejar estils i èpoques arquitectòniques, de
diversificar el paisatge urbà, de produir discursos i imatges sovint
contradictòries entre si ha creat en efecte un espai il·legible.
i

Com a conclusió, i a manera de resum, jo em preguntaria: què en
podria pensar David Harvey del títol d’aquestes xerrades? Podem
suposar, si seguim el fil del llibre que hem presentat, i ens atenem
al materialisme històrico-geogràfic del autor, que la seva resposta
seria: de l’estètica a la política, correcte, però sempre que passem
per l’economia i la geografia. D’aquesta manera, el títol d’aquest
cicle de xerrades s’hauria de revisar, i seguint els consells de David
Harvey, hi hauríem de fer un afegit: de l’estètica a la geografia
passant per la política i l’economia.
Si el postmodernisme com a pràctica cultural és un moviment que expressa la «desmaterialització de l’economia», és a dir,
una economia de signes i imatges sense objectes, sense mercaderies, sense referents, i per tant, és un moviment que «oculta» les
relacions de producció i les seves pràctiques materials, és hora, a
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l’inici del segle xxi, d’anar més enllà de les representacions, és a
dir, dels signes i les imatges, per tal de descobrir de nou les formes
d’explotació que, d’una manera sempre renovada, amaga el capitalisme. Però també és hora de començar a pensar i comprendre la
nova organització geogràfica de l’economia a fi de descobrir-ne les
seves potencialitats, ja que només des d’aquí podrem imaginar altres maneres de pensar i organitzar la vida política i la vida de l’art.
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Biopolítica, nua vida i espais d’excepció:

lectures geogràfiques de Giorgio Agamben1

Bernat Lladó Mas
Existeixen a l’actualitat individus que són tan sols homes, éssers sense
papers, refugiats. Tal vegada poden aconseguir papers, [però] després

s’inscriuran a la màquina biopolítica. En lloc de que el problema sigui
donar papers als sense papers, els mateixos ciutadans haurien de renun-

ciar als seus papers, posar de manifest les contradiccions del concepte
mateix de drets de l’home i del ciutadà (Agamben: 2005b).

1. Introducció
1.1. En una editorial recent a la revista Progress in Human Geography, Claudio Minca manifestava una de les «tasques més urgents
1 El text que ara publiquem és un treball realitzat durant el curs 2006-2007 en
el marc de l’assignatura «Noves propostes en Geografia Històrica» , impartida
pel professor de Geografia Enric Mendizábal i corresponent als cursos de
doctorat en Geografia Humana de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Si em sembla important ressaltar l’origen del text és perquè les assignatures de Geografia Històrica han estat pràcticament eliminades en les recents
reformes dels plans d’estudi en Geografia, i això malgrat la importància que
aquesta matèria té per a la comprensió dels fenòmens geogràfics, tal com intento argumentar en el darrer apartat d’aquest text. Eliminar el coneixement
històric dels estudis de Geografia és renunciar a la possibilitat de transformar
el curs de la història futura.
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d’avui en dia per a la geografia»: l’estudi de «l’espacialització de
la política d’excepció» (2005a: 405). Un estudi així, argumentava,
per força hauria de començar per l’obra de Giorgio Agamben, ja
que «ha estat particularment influent en els intents recents per
teoritzar l’espacialització de l’excepció». Així, continuava el mateix Minca, «les interpretacions d’Agamben de l’estat d’excepció, el
Camp, i la nua vida —basades en els escrits de Schmitt, Foucault
i Arendt— han estat adoptades de forma creixent per especialistes polítics i en relacions internacionals, i per geògrafs». Finalment, concloïa de forma contundent: «escriure sobre espais d’excepció avui significa inevitablement comprometre’s amb el treball
d’Agamben» (2005a: 406).
Seguint el solc del mateix Minca, Joan Nogué firmava
en un article també recent idees emparentades. A una geografia
de l’exclusió, «expressió territorial de les diferències socials, polítiques, ideològiques, econòmiques i culturals entre els grups
humans», fàcilment localitzable o cartografiable, hi sumava una
geografia de l’excepció resultant de la geopolítica present. També
en aquest cas, l’autor feia referència a Giorgio Agamben, filòsof
que segons ell «mostra com estan sorgint al nostre voltant espais
d’excepció». Uns espais, afirmava Nogué, «a cavall entre l’ordre i el
desordre; espais que d’alguna forma s’han descartografiat2 perquè
s’han vist sostrets de la norma. Espais indeterminats, extraterritorials, al marge, en el limbe, l’existència dels quals és més o menys
coneguda, però en els quals no se sap exactament què hi passa.
L’exclusió respon a la lògica d’un sistema que és possible predir i
determinar perquè en ell impera, malgrat tot, la norma; l’excepció
2 Hem d’anotar que en aquest punt, si bé la referència a Agamben és la mateixa,
Minca i Nogué no es posen d’acord. Així les coses, per al segon els espais d’excepció són espais «descartografiats»; no així per Claudio Minca quan escriu:
«Per aquest motiu el poder sobirà, en l’estat d’excepció, requereix l’espai del
camp. Necessita un espai concret i cartografiable en el qual la violència esdevé
l’element constitutiu a la vegada del torturador i la víctima» (2005a: 407).
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no està sotmesa a cap norma i això ens desarma en tots els sentits,
també metodològicament». Però així com els espais d’exclusió han
estat profusament estudiats, segons Nogué «sabem poca cosa sobre l’espacialitat de l’excepció»; d’aquí que, indirectament, també
evoqui la necessitat d’explorar-los de forma urgent. Per començar,
Minca i Nogué, entre altres, coincideixen a identificar les bases
americanes de Guantánamo i Abu Ghraib com a paradigmes dels
espais d’excepció (Minca, 2005; Nogué, 2006; Gregory, 2004;
Zulaika i Douglass, 2004).
Per a Agamben existeixen, no obstant això, més espais
d’excepció, ell en diu camps, en clara al·lusió als camps d’extermini
nazi. Així l’estadi de Bari, «en el qual al 1991 la policia italiana
amuntegà provisionalment els immigrants clandestins albanesos
abans de retornar-los al seu país»; o també el «Velòdrom d’Hivern en el qual les autoritat de Vichy agruparen els jueus abans
de lliurar-los als alemanys»; i, fins i tot, «les zones d’attente dels
aeroports internacionals francesos, on són retinguts els estrangers
que sol·liciten el reconeixement de refugiats». «Però també —continua el filòsof— algunes de les perifèries de les grans ciutats postindustrials i les gated communities americanes comencen avui dia
a assemblar-se [...] a camps, en els quals nua vida i vida política
entren, almenys en determinats moments, en un zona d’absoluta
indeterminació». Allò que hem de retenir és que tots aquests llocs
«delimiten [...] un espai en el qual l’ordre jurídic normal queda
suspès de fet i on [la possibilitat que tinguin lloc o no] atrocitats
no és una cosa que depengui del dret, sinó només del civisme i del
sentit ètic de la policia que actua provisionalment com a sobirana
[...]» (2001a: 41).
En quin moment apareixen els «camps» o espais d’excepció? Quina és la seva funció en el si de l’ordre jurídic? Quines són
les principals característiques? Què promou la seva consolidació i
difusió en el moment actual? Què és la nua vida, i quina relació
té amb els espais d’excepció? Aquestes són algunes de les pregun129
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tes que, amb caràcter urgent, ens plantegem a fi de conèixer no
tan sols el pensament d’aquest filòsof desbordant que és Giorgio
Agamben, sinó per comprendre més bé la realitat política present.
1. 2. Derek Gregory, en el seu text «The angel of Iraq», recolza també la seva argumentació sobre el pensament de Giorgio Agamben.
El «projecte» del filòsof proporciona a Gregory les claus per comprendre algunes de les situacions geopolítiques presents com són,
per exemple, les detencions portades a terme per l’exèrcit americà
a Iraq; més concretament, els signes de tortura als centres penitenciaris de Guantánamo i Abu Ghraib. «El projecte d’Agamben és
tant polític com filosòfic —escriu Gregory—, i proporciona [...]
una lectura diferent de l’excepcionalitat [de Guantánamo i Abu
Ghraib] que implica una lliçó política urgent» (2004: 318). Ara bé,
quin és aquest «projecte» que insinua Gregory en relació amb el
filòsof? De quina manera podem resumir-lo? El mateix Agamben
ens facilita la resposta; i, a partir d’ella, ordenem parcialment el
nostre treball.
Si un fragment resumeix bé el programa del nostre autor
—aquest programa destinat a «repensar totes les categories de la
nostra tradició política a la llum de la relació entre el poder sobirà
i la nua vida»—, és el que a continuació reproduïm integrament:
[...] en les pàgines que segueixen, es [busquen] paradigmes
genuïnament polítics en experiències i en fenòmens que no
són considerats d’ordinari com a polítics (o ho són de manera marginal): la vida natural dels homes (la zoé, exclosa en un
altre temps de l’àmbit pròpiament polític) que passa a ocupar,
d’acord amb l’anàlisi de la biopolítica portat a terme per Foucault, el centre de la polis; l’estat d’excepció (suspensió temporal
de l’ordre jurídic, però que es manifesta en tots els sentits com
la seva estructura fonamental); el camp de concentració (zona
d’indiferència entre allò públic i allò privat i, a la vegada, ma-
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triu oculta de l’espai polític en el qual vivim); el refugiat, que
en trencar el vincle entre l’home i el ciutadà deixa de ser una
figura marginal i es converteix en factor decisiu de la crisi de
l’Estat-nació modern; el llenguatge, objecte d’una hipertròfia i,
al mateix temps, d’una expropiació que defineixen la política de
les societats democràtico-espectaculars en què habitem; l’esfera
dels mitjans purs o dels gestos (és a dir, dels mitjans que, tot i
continuar essent tal, s’emancipen de la seva relació amb un fi)
com esfera pròpia de la política (2001a: 9-10).

De major rellevància geogràfica són, al nostre parer, els
quatre primers temes (la vida natural, l’estat d’excepció, el camp de
concentració i el refugiat); d’aquí que siguin aquells que ens hem
plantejat resumir.
2. La vida natural
2.1 El concepte «vida natural» és, possiblement, una de les claus
més importants per obrir-se pas en el pensament polític d’Agamben. Al voltant d’ell s’organitzen la majoria de categories més
rellevants del filòsof com són, entre d’altres, l’Homo sacer, l’Estat
d’excepció, la biopolítica o el camp de concentració (camp o espai
d’excepció). Per aquest motiu sintetitzem a continuació el sentit
d’aquesta expressió.
Allò que avui en dia anomenem «vida», sense cap distinció, per als grecs clàssics es desdoblava en dos expressions distintes: d’una banda la zoé, que «expressava el simple fet de viure comú
a tots els vivents (animals, homes i déus)»; de l’altra, utilitzaven
un altre terme, bios, «que significava la forma o manera de viure
pròpia d’un individu o grup». Així com el primer dels mots assenyalava el «simple fet de viure», és a dir, la vida sense atributs ni
qualitats, el segon expressava una determinada manera de vida o
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d’organització, d’aquí que tingués sempre connotacions polítiques.
Allò més important, però, és que aquesta forma-de-vida, tal com
l’anomena Agamben, era una «vida que no pot separar-se mai de
la seva forma, una vida en la qual no és mai possible aïllar alguna
cosa com una nua vida» (2001a: 13). Doncs bé, aquesta distinció
entre zoé i bios, que durant la Grècia clàssica es mantenia fonamentalment separada, amb l’entrada a la modernitat iniciarà el
camí de la seva confusió: d’aquí que tant Agamben com Foucault
parlin d’un poder biopolític; confusió que arribarà a límits extrems
en el si de l’estat d’excepció.
Que zoé i bios hagin arribat en aquest punt on la política
esdevé biopolítica, és a dir, on «la vida natural [comença] a ser inclosa [...] en els mecanismes i càlculs del poder estatal», només és
possible si prèviament la «vida» ha estat inscrita a l’esfera del dret. I
això, segons Agamben, succeeix durant la Roma imperial. En efecte,
si bé durant aquesta època la «vida» no remetia pròpiament a un
concepte jurídic, mitjançant l’expressió vitae necisque potestas, que
designava «el poder de vida i de mort del pater sobre el fill baró»,
la vida està indirectament inclosa en el dret. «Però allò que és vàlid
per al dret de vida i de mort del pater —escriu Agamben—, ho
és també amb més raó per al poder sobirà (imperium), la cèl·lula
originària del qual és el primer» (2001a: 15). D’aquesta manera,
la «vida natural» durant l’Imperi romà primer i, sobretot, amb la
sobirania estatal moderna després, quedarà aïllada de qualsevol
forma-de-vida. Mitjançant la seva inclusió a l’esfera del dret és, al
mateix temps, abandonada per ell; desvinculant i aïllant la «vida
natural» de qualsevol forma-de-vida, la política esdevé biopolítica.
I, en un estat biopolítica, el sobirà és qui decideix aquesta separació; qui decideix quina vida humana mereix estar lligada a una
forma-de-vida i quina altra queda reduïda a nua vida. És més, la
sobirania estatal es fonamenta en aquest punt on entra en joc la
«vida natural»; no es legitima sobre la voluntat política «del poble», sinó en relació a la nua vida, «que és conservada i protegida
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només en la mesura que se sotmet al dret de vida i mort del sobirà
o de la llei» (2001a: 15). Aquest intercanvi, on es dóna la vida al
poder sobirà i se’n rep, com a contrapartida, protecció d’ell, no és
sinó la base de la sobirania moderna.
«Així —escriu Agamben—, en la fundació hobbesiana de
la sobirania, la vida en l’estat de naturalesa es defineix només pel
fet d’estar incondicionalment exposada a una amenaça de mort (el
dret il·limitat de tots contra tots) i la vida política, és a dir, la que
es desenvolupa sota la protecció del Leviatan, no és altra cosa que
aquesta mateixa vida exposada a una amenaça que ara es troba
únicament en mans del sobirà» (2001a: 15). El sobirà (l’Estat) garanteix protecció en la «vida natural» dels seus súbdits (ciutadans)
a canvi que aquests inscriguin la pròpia vida a l’Estat, que és el
mitjà a través del qual queda legitimat; però a través d’aquest gest,
el sobirà és qui decideix el límit entre zoé i bios: en última instància, el dret de «fer viure» i el «dret de matar». Però per reproduir-se
i legitimar-se indefinidament, el sobirà ha de crear les condicions
necessàries per justificar-se ell mateix, és a dir, fer-se necessari;
i un recurs d’aquest procedir no és altre que normalitzar l’estat
d’excepció. D’aquí la «situació de perill greu a la qual apel·la a tot
arreu de forma permanent i que al mateix temps s’esforça a produir
secretament», tal és el cas de l’actual política «contra el terror» de
l’administració Bush. Una situació —la de l’estat d’excepció—, on
allò que «constituïa el fonament ocult de la sobirania», és a dir, la
nua vida, aflora a la superfície en totes les seves conseqüències:
tots i cadascun de nosaltres, en qualsevol moment, podem estar
separats de la nostra forma-de-vida i reduïts així a pura «vida natural»; o, en paraules d’Agamben: la nua vida «s’ha convertit a tot
arreu en la forma de vida dominant» (2001a: 16).
Així, en nom de la seguretat i la «llibertat», qualsevol ciutadà sospitós d’amenaçar l’ordre públic pot ser tancat en un espai
d’excepció on els seus drets resten suspesos, sense vigència; i, per
tant, «despullat» de qualsevol forma de vida que no sigui la seva
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pròpia vida natural i biològica. Un ciutadà així es converteix en
Homo sacer, és a dir, aquell qui es pot matar impunement però que
és insacrificable (2003: 96). Aquell de qui la vida (i, per tant, la
mort) només depèn de la decisió sobirana.
3. Estat d’excepció
3.1. És ben assumida la idea segons la qual vivim en un Estat de
Dret. Si bé formalment això és així, no ho és menys que el mateix
dret obre la possibilitat de crear una zona d’indeterminació on
deixa de «protegir» la vida ciutadana en el si dels Estats moderns.
I aquesta zona excepcional, on l’ordre jurídic resta suspès, i no tant
l’esfera pròpia del dret aquella, defineix la naturalesa de la sobirania estatal. No es caracteritza tant per la constitució d’una esfera
de reconeixement jurídic, sinó per la capacitat de decretar-ne la
suspensió. La proliferació de situacions on s’esdevé una excepció
del dret, posada de manifest de forma radical durant els règims
totalitaris del segle xx, és l’amenaça subterrània del funcionament
general de les democràcies contemporànies. Una afirmació així,
que no deixa de ser angoixant, motiva i justifica l’interès de Giorgio
Agamben per aquesta figura marginal i fins ara descuidada del
dret públic com és l’Estat d’Excepció. Així les coses, mitjançant
una recerca «genealògica», el filòsof excava les condicions que han
permès arribar a la situació present en què «la creació deliberada d’un estat d’excepció permanent (encara que eventualment no
declarada en sentit tècnic) ha passat a ser una de les pràctiques
essencials dels Estats contemporanis, inclosos els anomenats democràtics» (2004: 11). La recerca recorre d’aquesta manera la història d’aquesta institució o figura, que partint del dret romà arcaic,
coneixerà un desenvolupament evident passada la Primera Guerra
mundial. Així mateix, analitzant les diferents teoritzacions que
d’ella s’han fet, especialment en l’obra del jurista Carl Schmitt i
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el filòsof Walter Benjamin, esbossarà la situació actual d’un estat
d’excepció que avui en dia «s’ha convertit en la regla». Un estat, val
a dir, on es posa de manifest el vincle entre el Dret i la Política per
una banda, i entre aquest dos i la Vida per altra; en altres paraules,
si en una situació de «normalitat» l’esfera del dret és autònoma
respecte a la política, en una situació excepcional ambdues es confonen. I, a la vegada, «l’excepció és el dispositiu original en virtut
del qual el dret es refereix a la vida i l’inclou en ell mitjançant
la suspensió mateixa, la teoria de l’estat d’excepció es converteix
llavors en una condició preliminar per definir la relació que lliga
al vivent amb el dret i, al mateix temps, l’abandona a ell» (2004:
10). L’excepció posa de relleu, ni més ni menys, la naturalesa biopolítica de l’Estat modern; un poder que és ja sobre la vida nua de
l’Homo sacer. I repensar aquesta íntima relació és per a Agamben
l’única forma de respondre la pregunta sobre l’acció política:
És aquesta terra de ningú entre el dret públic i el fet polític, i
entre l’ordre jurídic i la vida, allò que el present estudi es proposa
investigar. Només si s’arriba a aixecar el vel que cobreix aquesta
zona incerta podrem acostar-nos a comprendre allò que està en
joc en la diferència —o en la suposada diferència— entre allò
polític i allò jurídic i entre el dret i el vivent. I potser només
aleshores sigui possible respondre la pregunta que no ha deixat
de ressonar en la història de la política occidental: ¿què significa
actuar políticament? (2004: 10).

3.2. Hi ha diversos motius que dificulten una definició justa de
l’estat d’excepció. En primer lloc, l’afinitat amb altres situacions
properes com són l’estat de guerra civil, la insurrecció o la resistència; i, més concretament, l’estat de setge. D’aquí que Agamben
escrigui: «Encara que d’una banda (en l’estat de setge), el paradigma sigui l’extensió a l’àmbit civil dels poders que són competència
de l’autoritat militar en temps de guerra, i, de l’altra, una suspensió
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de la constitució (o de les normes constitucionals que protegeixen la llibertat individual), tots dos modes acabarien per confluir
amb el temps en un únic fenomen jurídic, que anomenem estat
d’excepció» (2004: 15). En segon lloc, a causa de les dificultats per
reduir-lo a una qüestió purament política d’una banda, o jurídica
de l’altra. Com hem dit seguint a Agamben, en l’estat d’excepció «dret públic» i «fet polític» es confonen plenament. Per aquest
motiu, alguns autors han estat partidaris «d’incloure l’estat d’excepció en l’àmbit de l’ordenament jurídic»; d’altres, en canvi, l’han
considerat «exterior», és a dir, «com un fenomen essencialment
polític o, en qualsevol cas, extrajurídic» (2004: 38). Ni uns ni altres,
però, arriben a copsar allò característic de l’estat d’excepció: la seva
indeterminació entre la política i el dret; i és sobre aquesta indeterminació que s’interroga Agamben: «La simple oposició topogràfica (dintre/fora) implícita en aquesta teoria sembla insuficient
per donar compte del fenomen que hauria d’explicar [...]. En veritat, l’estat d’excepció no és ni exterior ni interior a l’ordenament
jurídic i el problema de la seva definició es refereix pròpiament a
un llindar, a una zona d’indiferència, en el qual dintre i fora no
s’exclouen, sinó que s’indeterminen» (2001a: 39).
Per tot això exposat, l’aportació de Carl Schmitt a la teoria de l’estat d’excepció és per Agamben crucial; escriu en to de
geògraf: «D’aquí l’interès de les teories que, com la de Schmitt,
compliquen l’oposició topogràfica amb una relació topològica més
complexa, en la qual es qüestiona el mateix límit de l’ordenament
jurídic. En tot cas, la comprensió del problema de l’estat d’excepció pressuposa una correcta determinació de la seva localització (o
il·localització)» (2004: 39). Veurem més tard, seguint Agamben,
l’aportació del jurista alemany.
3.3. «[...] Des del moment en que “l’estat d’excepció [...] s’ha
convertit en la regla” —escriu Agamben parafrasejant a Walter
Benjamin—, no tan sols es presenta cada vegada més com una
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tècnica de govern, sinó que també apareix a plena llum la seva
naturalesa de paradigma constitutiu de l’ordre jurídic» (2004:
17). Quin és aquest moment a partir del qual l’excepció s’obre
pas per esdevenir la norma, el punt per on les democràcies modernes corren el risc de relliscar pel pendent totalitari? Segons
Agamben, a partir de la Primer Guerra mundial s’erigeix una
nova pràctica de govern on la «legislació de l’excepció mitjançant
decrets governamentals, que avui ens és perfectament familiar,
passa a ser una pràctica corrent en les democràcies europees»
(2004: 25). I aquests decrets (amb força-de-llei) són l’avançada
de l’estat d’excepció, en la mesura que exemplifiquen la confusió
entre decisió política i dret. En altres paraules: l’estat d’excepció
seria l’últim pas d’un estat on el poder executiu i el legislatiu han
perdut el seu sentit i autonomia.
Agamben recull en aquest punt l’aportació d’un jurista danès, Herbert Tingsten, qui, en un llibre titulat Les pleins pouvoirs.
L’expansion des pouvoirs governamentaux pendant et après la Grande
Guerre (1934), hauria advertit ja del risc latent dels règims parlamentaris moderns. Així doncs, «[...] l’extensió dels poders propis
de l’executiu a l’esfera legislativa mitjançant la promulgació de decrets i disposicions, com a conseqüència de la delegació inclosa en
les lleis anomenades de “plens poders”», pot comportar una erosió
de la mateixa democràcia. Aquesta possibilitat —la «liquidació de
la democràcia» a causa d’un «problema tècnic» d’ella mateixa—, ha
jugat amb la realitat, sobretot, des de la Primera Guerra mundial.
«[A partir d’aquesta guerra —i els anys subsegüents—] —escriu
Agamben— apareixen des d’aquesta perspectiva com el laboratori
en el qual s’han experimentat i posat a punt els dispositius funcionals de l’estat d’excepció com a paradigma de govern. Un dels caràcters essencials de l’estat d’excepció —l’abolició provisional de la
distinció entre els poders legislatiu, executiu i judicial— manifesta
aquí la seva tendència a transformar-se en una pràctica de govern
duradora» (2004: 18). Aquesta nova pràctica de govern mitjançant
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decrets, en què el poder executiu trepitja i solapa el legislatiu, és el
nexe entre democràcia i totalitarisme.
3.4. Si ens atenem a l’estat d’excepció des del punt de vista jurídic,
hi ha diverses aproximacions teòriques que l’han intentat definir.
En primer lloc, «una opinió recorrent [ha establert] com a fonament de l’estat d’excepció el concepte de necessitat» (2004: 40).
D’aquí que per al nostre filòsof sigui necessari estudiar aquest
concepte jurídic. I ho fa a partir d’un adagi que diu: «La necessitat no té llei» (Necessitas legem non habet); en altres paraules, la
suspensió de la llei —pròpia de l’estat d’excepció— es justifica per
necessitat (per exemple: necessitat de mantenir l’ordre intern d’un
país). D’aquesta manera , «la necessitat [constituiria], per dir-ho
així, el fonament últim i la font mateixa de la llei» (2004: 43). En
aquest cas, també l’excepció promoguda per necessitat expressaria
un límit o llindar entre l’ordenament jurídic i la decisió política; com una mesura «il·legal» i, al mateix temps, «perfectament
jurídica i constitucional». Aquesta aparent contradicció o aporia
marca alhora la característica pròpia d’un estat d’excepció i el límit a partir del qual una teoria de l’excepció fonamentada sobre
la necessitat falla. En efecte, un «estat de necessitat» defineix una
«zona ambigua i incerta, on procediments de fet, extra o antijurídics en si mateixos, es converteixen en dret i on les normes jurídiques s’indeterminen en mers fets; un llindar, doncs, en el qual fet
i dret semblen fer-se [indecisos]» (2004: 46). Més enllà d’aquest
llindar, però, les teories de «l’estat de necessitat» —és a dir: l’estat
d’excepció basat en la necessitat—, topen amb un límit infranquejable: la decisió sobre la necessitat o no de determinar si una
situació es excepcional o no és sempre parcial; un límit que els
juristes que han teoritzat l’estat d’excepció a partir de la necessitat
haurien passat per alt. I és en aquest punt on la crítica esdevé més
insistent, ja que «la necessitat, lluny de presentar-se com una dada
objectiva, implica amb tota evidència un judici subjectiu i que
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necessàries i excepcionals són exclusivament, com és obvi, només
les circumstàncies que són així declarades» (2004: 47).
En segon lloc, l’estat d’excepció s’ha teoritzat des del dret
posant-lo en relació als «buits legals»; en aquest cas, «[el buit legal] no es refereix [...] a una mancança del text legislatiu que ha
de ser compensada pel jutge; sinó que concerneix més aviat a una
suspensió de l’ordenament vigent per garantir-ne la seva existència»
(2004: 49). En qualsevol cas, ambdues teories proposen la relació
existent entre el dret i l’excepció, és a dir, entre el dret i la seva suspensió; complementen d’aquesta manera una de les aportacions
teòriques fonamentals de l’estat d’excepció, aquella que prové de
l’obra de Carl Schmitt; aportació que vol «inscriure l’estat d’excepció en un context jurídic» (2004: 52).
Les dues obres a les quals Schmitt teoritza sobre l’estat
d’excepció són La dictadura (1921) i la Teologia política (1922). Més
enllà de l’ús diferent que fa en cada una d’elles del terme «estat d’excepció» —així com a la primera assimila dictadura i estat d’excepció, a la segona apareix pròpiament la referència a l’estat d’excepció
(Ausnahmezustand)—, allò que convé remarcar és la vinculació que
en cada una d’elles estableix entre dret i estat d’excepció; la seva
«inscripció» i «articulació» o, si més no, el nexe que mantenen excepció i ordre. «L’estat d’excepció —escriu Schmitt— és sempre una
cosa que es diferencia de l’anarquia i del caos i, en sentit jurídic, en
ell existeix encara un ordre, encara que no sigui un ordre jurídic»
(citat a Agamben, 2004: 52). D’aquesta forma queda definida «l’estructura topològica de l’estat d’excepció a la qual fèiem referència
més amunt; en paraules del filòsof que ens ocupa: «Estar-fora i, no
obstant, pertànyer: aquesta és la estructura topològica de l’estat d’excepció, i només perquè el sobirà, que decideix sobre l’excepció, està
veritablement definit en el seu ser pel propi estat d’excepció, pot ser
definit per l’oximaron aliè - pertinença» (2004: 55).
El sobirà, mitjançant la decisió sobre l’excepció, és qui articula l’ordre jurídic amb la seva pròpia suspensió; no obstant això,
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per a Schmitt no és l’única forma possible d’articulació. A partir
de la distinció jurídica entre «normes de dret» (norma) i «normes
de realització del dret» (la seva aplicació), també és possible definir l’estat d’excepció sense abandonar el camp jurídic. Així doncs,
«l’estat d’excepció en la doctrina schmittiana [...] és un camp de
tensions jurídiques, en el qual el mínim de vigència formal coincideix amb un màxim d’aplicació real i viceversa» (2004: 56). En
altres paraules, en una situació d’excepció, o bé la norma és vigent
però no s’aplica, o s’aplica la llei amb tota la seva força sense que
sigui recollida formalment en el text d’una constitució. En qualsevol cas, la norma resta suspesa a fi de garantir-ne la seva continuïtat i validesa. I aquesta característica de l’estat d’excepció, on
la norma i la seva aplicació han estat aïllades en esferes separades,
és resumida per Agamben amb la formula força-de-llei; separació
que seria l’origen místic de tota llei.
[En un estat d’excepció] es defineix així un «estat de la llei» en
què, d’una banda, la norma està vigent però no s’aplica (no té
«força») i, de l’altra, hi ha actes que no tenen valor de llei però
que adquireixen la «força» pròpia d’ella [...]. L’estat d’excepció és
un espai anòmic, en el qual hi ha en joc una força-de-llei sense
llei (i que, per tant, s’hauria d’escriure: força-de-llei). Una forçade-llei tal, en què la potència i l’acte estan radicalment separats,
és certament una cosa que s’assembla a un element místic o, més
bé, una fictio mitjançant la qual el dret tracta d’incloure en ell
l’anomia (2004: 60).

Un exemple d’aquesta aparent contradicció en la qual la
norma resta suspesa i, no obstant això, no deixa d’aplicar-se la llei,
el podem trobar en el règim nazi. En efecte, immediatament després del seu ascens, Hitler proclamà el Decret per a la protecció del
poble i de l’Estat, a través del qual se suspenien alguns articles relatius a les llibertats individuals de la constitució de Weimar. Així, la
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norma quedava suspesa en alguns dels seus punt; no així l’aplicació
de la llei, vigent en la figura de Hitler tal com expressà Eichmann:
«les paraules del Führer tenen força-de-llei» (2004: 59).
3.5. Per comprendre el funcionament actual de l’estat d’excepció
hauríem de recórrer a les seves fonts originàries. Fonts que, segons
Agamben, cal buscar en el dret romà clàssic. I el filòsof hi descobreix una forma paradigmàtica d’estat d’excepció, un «model en
miniatura». En efecte, l’iustitium era proclamat en el moment en
el qual un decret declarava l’estat de tumultus, és a dir, una situació
d’emergència on la República romana es trobava en perill. Tal com
el seu nom indica, en un estat on l’iustitium imperava, el «dret
restava suspès»; una situació així, on tots els ciutadans estaven implicats en la salvaguarda de l’Imperi, comportava que qualsevol
acció estigués «fora del dret».
Evidentment, aquesta implicació ciutadana, així com la
pròpia naturalesa de la institució, suposava una qüestió irresoluble:
el caràcter punible o no de qualsevol acte realitzat durant l’iustitium.
El que actua durant l’iustitium —escriu Agamben—, es podria
dir si volguéssim donar un nom a una acció humana que es
porta a terme en condicions d’anomia, no executa ni transgredeix, sinó que inexecuta el dret. Les seves accions són, en aquest
sentit, mers fets, l’apreciació dels quals, un cop desaparegut
l’iustitium, dependrà de les circumstàncies; però mentre duri
l’iustitium, aquestes són absolutament indefinibles, i la definició de la seva naturalesa —executiva o transgressora, i, en
el límit, humana, animal o divina—, aliena a l’àmbit del dret
(2004: 75).

Més enllà d’aquest problema, que no és menor i perdurarà fins als nostres dies, una mala interpretació d’aquesta figura
del dret romà hauria impossibilitat, segons Agamben, una correcta
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definició i comprensió de l’estat d’excepció tal com s’ha manifestat
a partir de la Primera Guerra mundial.
L’estat d’excepció i el seu precedent, l’iustitium, no són
pròpiament dictadures; mes aviat, són espais «buits de dret»,
zones d’anomia. Tampoc és correcte la interpretació, exposada
anteriorment, que veu en la «necessitat» la font jurídica originària de l’estat d’excepció, ni tampoc aquella que redueix l’estat d’excepció a l’exercici dels «plens poders». Concretament,
Agamben afirma que són incorrectes les doctrines que intenten
inscriure l’estat d’excepció directament en un context exclusivament jurídic —tal com fa Schmitt—; si bé, per l’ordre jurídic és essencial mantenir el nexe amb un «espai d’anomia». La
qüestió més controvertida, en la mesura que torna incompletes les definicions jurídiques de l’estat d’excepció, és aquella ja
comentada de com jutjar els actes comesos durant l’iustitium.
Finalment, Agamben assenyala l’element místic com una part
fonamental de l’estat d’excepció; component que les teories fins
ara exposades haurien descuidat.
A aquesta indefinibilitat i a aquest no-lloc [de l’estat d’excepció] respon la idea d’una força-de-llei. És com si la suspensió de la llei lliurés una força o un element místic, un mena
de manà jurídic [...], de la qual tant el poder com l’adversari,
tant el poder constituït com el poder constituent intentessin
apropiar-se. La força-de-llei separada de la llei [...], la vigència sense aplicació i, més en general, la idea d’una mena de
«grau zero» de la llei, són tantes altres ficcions mitjançant les
quals el dret tracta d’incloure en si mateix la pròpia absència
i apropiar-se de l’estat d’excepció o, si més no, d’assegurar-se
una relació amb ell. [...] La tasca essencial d’una teoria no tan
sols és aclarir la naturalesa jurídica o no de l’estat d’excepció,
sinó més aviat definir el sentit, el lloc i les modalitats de la seva
relació amb el dret (2004: 76-77).
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Una teoria així que emprèn Agamben a partir d’una relectura del debat sobre l’estat d’excepció entre Carl Schmitt i Walter
Benjamin.
3.6. En el seu assaig «Per una crítica de la violència», Walter Benjamin explorava la realitat d’una violència «fora» i «més enllà»
del dret; una violència que «ni conservés ni fundés» el dret sinó
que, directament, el suprimís; violència que inauguraria «una nova
època històrica» (2004: 81). Si bé —tal com assenyala Agamben
en aquest assaig— Benjamin no feia referència a l’estat d’excepció,
utilitzava en canvi una expressió també present en l’obra de Schmitt Teologia política: Entscheidung, decisió. D’una coincidència tal,
Agamben n’extreu la possibilitat d’establir una correspondència
entre l’assaig de Benjamin i l’obra de Schmitt, en què la doctrina
de la sobirania del segon seria una resposta a la idea de «violència
pura» (o «revolucionària») del primer. En allò que segueix intento
reproduir un debat sens dubte complicat seguint la pròpia lectura
que en fa Agamben.
La violència pura que proposa Benjamin, «fora» i «més
enllà» del dret, seria una violència que no es podria justificar en
nom del dret; no podria ser ja una violència mitjançant la qual
s’instaura el dret ni tampoc una violència que el conservés. Ara bé,
aïllant i separant el dret de la violència que el funda o el conserva,
com és possible «legitimar» la violència? Aquesta seria la pregunta
inquietant de Carl Schmitt, per qui la suspensió de la constitució
de Weimar tan sols havia de ser un pas per establir un nou ordre
jurídic. D’aquí que aquest darrer contraposés la violència pura a
la violència sobirana, inserida de nou en un context jurídic; i l’estat d’excepció, per al jurista, no seria res més que un dispositiu
la funció del qual seria aquesta inserció d’una violència anòmica
en l’ordre jurídic: «L’estat d’excepció és l’espai en què [Schmitt]
tracta d’aprehendre la idea benjaminiana d’una violència pura i
d’inscriure l’anomia en el mateix cos del nomos» (2004: 82). Per a
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Schmitt, doncs, una violència tal no pot existir «fora» del dret, en
la mesura que sempre hi està inclosa «a través de la seva pròpia exclusió.» I l’encarregat de neutralitzar o inserir de nou la «violència
pura» a l’esfera del dret és el sobirà de Schmitt, qui a través de la
«decisió» sobre l’excepció tampoc funda ni conserva el dret, sinó
que el suspèn; un gest, el de la «decisió», que, no obstant això, no
deixar d’estar relacionat amb el dret, si bé obrint un nou espai en
el qual «dret» i «fet» esdevenen indistingibles, indeterminats. Sobre el sentit de la decisió sobirana, Benjamin i Schmitt defineixen
cada un a la seva manera l’estat d’excepció; per al primer, la decisió
exclou de l’ordre jurídic l’estat d’excepció; per al darrer, la decisió
sobirana sobre l’excepció l’inclou en un context jurídic.
Aquesta redefinició contundent de la funció sobirana, escriu
Agamben, implica una posició diferent de l’estat d’excepció.
Aquest ja no apareix com el llindar que garanteix l’articulació
entre un dins i un fora, entre l’anomia i el context jurídic en funció d’una llei que està vigent en la seva suspensió: és, sobretot,
una zona d’absoluta indeterminació entre anomia i dret, en què
l’esfera [de la creació] i l’ordre jurídic participen en una mateixa
catàstrofe (2004: 86).

Si per a Schmitt l’estat d’excepció és un trànsit o llindar
necessari per accedir a un nou ordre jurídic, per Benjamin l’estat
d’excepció expressa una absoluta indistinció entre «un dins» i «un
fora» del dret. En un estat d’excepció que ha esdevingut la regla,
allò característic de la sobirania no és la decisió sobre l’excepció
tal com era definit per Schmitt, sinó la indecisió entre un estat de
dret i un estat d’anomia, tal com Benjamin atribuí al sobirà barroc.
Per Benjamin, l’estat d’excepció hauria esdevingut la norma, implicant, d’aquesta manera, la vida mateixa. I aquesta és la
gran diferència entre els dos autors: el reconeixement per part de
Benjamin de la naturalesa biopolítica de l’estat d’excepció.
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Benjamin hauria afirmat a l’assaig Tesis de la filosofia de
la historia això: «La tradició dels oprimits ens ensenya que l’estat
d’excepció en el qual vivim és la regla. Hem d’arribar a un concepte
d’història que correspongui a aquest fet. Tindrem després, davant
nostre, com a tasca, la producció de l’estat d’excepció efectiu; amb
la qual millorarà la nostre posició en la lluita contra el feixisme»
(citat a Agamben, 2004: 86). Una afirmació així és precisament
aquella que Schmitt no podria acceptar, en la mesura que si fos
certa suposaria un mal funcionament del sentit últim de l’estat
d’excepció; és a dir: que l’ordre jurídic perduri encara que s’hagi de
suspendre momentàniament; fins i tot si n’assegura la seva continuïtat futura. «El funcionament de l’ordre jurídic reposa en última
instància, en la perspectiva de Carl Schmitt, sobre un dispositiu
—l’estat d’excepció— que té com a objectiu el fer aplicable la norma mitjançant la suspensió temporal de la seva eficàcia. Quan la
excepció es converteix en la regla, la màquina no pot funcionar.
En aquest sentit, la [indecisió] entre norma i excepció formulada
en la tesis vuitena [sobre la filosofia de la història] és un desafiament a la teoria schmittiana» (2004: 87). Un desafiament en
la mesura que d’aquesta confusió o zona d’anomia emergeix la
«violència pura» sense «cap revestiment jurídic»; una zona «que
pretén mantenir el dret en la seva pròpia suspensió com a forçade-llei» (2004: 88). Una violència, finalment, alliberada dels seus
fins i, per tant, que ha aconseguit «tallar» el nexe que la mantenia
unida al dret; un dret que, incapaç ara de justificar la violència,
no es practica sinó que s’estudia (Benjamin); alliberat de tota
disciplina i relació amb la sobirania (Foucault), només un dret
així pot emprendre el veritable camí de la justícia.
3.7. Allà on es manifesta d’una forma més clara la relació entre el
dret i la vida és en el concepte d’autoritat (auctoritas). Mitjançant
l’auctoritas el senat romà s’investia del poder suficient per suspendre el dret. D’aquí que Agamben estableixi una «fenomenologia
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jurídica de l’auctoritas» a fi de comprendre com ha arribat fins als
nostres dies aquesta noció indiscutible. En primer lloc, Agamben
distingeix l’auctoritas que s’exercia en l’àmbit privat, d’aquella altra
mantinguda en l’esfera pública. Ras i curt: l’auctoritas, en el dret
privat, era l’atribut de l’auctor (pater familias), és a dir, la capacitat
per autoritzar i donar validesa jurídica a l’acte d’un subjecte que
per si mateix no és reconegut pel dret. Allò que convé retenir, no
obstant això, és que un poder així provenia directament de la pròpia condició de pater. De la seva banda, en l’àmbit del dret públic,
l’auctoritas designava la prerrogativa més característica del senat,
segons la qual autoritzava o no les decisions preses en els comicis
populars (2004: 112-114).
En el cas extrem —el que millor la defineix, si donem per cert
que són l’excepció i les situacions extremes les que sempre defineixen el caràcter que és més propi a una institució jurídica—
l’auctoritas sembla actuar com una força que suspèn la potestas on
aquesta s’exercia i la reactiva on ja no estava en vigor. És un poder
que suspèn o reactiva el dret, però que no està vigent formalment com a dret (2004: 116).

Aquesta qualitat de l’auctoritas, un poder que emana de
la vida i no del dret, cobrarà un nou interès a mesura que «el
principi autoritari» comenci a governar la vida política de les
societats europees de la primera meitat del segle xx. D’aquí
que Agamben pugui transcriure el següent passatge, escrit el
1937, per Wenger: «Auctoritas, és a dir, el concepte fonamental
del dret públic en els nostres estats moderns autoritaris, és no
tan sols comprensible segons la lletra, sinó també des del punt
de vista del contingut, només a partir del dret romà de la època
del principat (2004: 19).
En qualsevol cas existeix, com a mínim, una continuïtat
entre la figura de l’auctoritas i els règims autoritaris moderns; per
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això escriu Agamben: «Les qualitats de Duce o de Führer estan
lligades immediatament a la persona física i pertanyen a la tradició
biopolítica de l’auctoritas i no a la jurídica de la potestas» (2004:
122). En efecte, el poder dels dictadors és inherent a la seva «persona vivent» o, en paraules de Weber, al seu «carisma» ; no així un
poder que prové d’un ordre jurídic preexistent, com seria el cas
de la potestas. Amb tot, perquè aquest poder sigui efectiu sí que és
necessària la suspensió o neutralització del dret; en altre paraules:
les circumstàncies d’un estat d’excepció. Però allò que convé destacar és, sobretot, la relació en aquest punt entre dret i vida; si «el
poder autoritari-carismàtic brolla quasi màgicament de la persona
mateixa [del dictador]», la doctrina de l’auctoritas convergeix amb
aquella tradició del pensament jurídic que identifica dret i vida:
la decisió sobirana té l’autoritat de suspendre l’ordre jurídic sense
anul·lar-lo del tot perquè «es refereix immediatament a la vida,
sorgeix d’ella» (2004: 124).
De tot plegat en resulta la composició dual del sistema
jurídic d’occident; estructura que agrupa dos elements heterogenis i alhora coordinats: d’una banda, una component normativa o
jurídica que fonamenta la potestas; de l’altra, un element anòmic
o metajurídic el motiu del qual és l’auctoritas. Cabdal en aquesta
estructura és la necessària relació entre una i altra component:
«L’element normatiu té necessitat de l’anomic per poder-se aplicar, però, per altra banda, l’auctoritas només pot afirmar-se en
una relació de validació o de suspensió de la potestas» (2004: 124125). I el nexe d’aquesta relació és l’estat d’excepció; per això ell
constitueix un llindar d’indecisió «entre anomia i nomos, entre vida
i dret, entre auctoritas i potestas». Si aquest llindar no és traspassat, i
tots dos elements resten separats, el dret pot funcionar mínimament
tal com correspon. «Però quan ambdós tendeixen a coincidir en
una sola persona, quan l’estat d’excepció, en el qual s’uneixen i es
confonen, es converteix en la regla, el sistema jurídico-polític es
transforma en una màquina letal» (2004: 125).
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En un moment en el qual, segons Agamben, l’estat d’excepció «ha arribat a assolir [...] el seu màxim desplegament planetari»; una època on «l’aspecte normatiu del dret pot ser així impunement cancel·lat i contrariat per una violència governamental
que —ignorant el dret internacional a l’exterior i produint a l’interior un estat d’excepció permanent— pretén, no obstant això, seguir aplicant encara el dret», convé ara pensar la manera de separar
allò que ha estat artificialment ajuntat: el dret i la vida; només així
serà possible deslligar la violència del dret. Si això és factible, haurem realitzat un acte veritablement polític:
Mostrar el dret en la seva no-relació amb la vida i la vida en la
seva no-relació amb el dret significa obrir entre un i altre un espai
per a aquesta acció humana, que un temps reclamava per a si mateix el nom de «política». La política ha sofert un eclipsi durador
perquè ha estat contaminada pel dret, i s’ha concebut a si mateixa,
en el millor dels casos, com a poder constituent (és a dir, violència
que estableix el dret), quan no es redueix simplement a poder de
negociar amb el dret. Però, veritablement, política és només l’acció que «talla» el nexe entre violència i dret. I només a partir de
l’espai que així s’obre serà possible formular la pregunta sobre un
eventual ús del dret després de la desactivació del dispositiu que,
en l’estat d’excepció, el vinculava a la vida (2004: 127-128).

4. El camp de concentració
4. 1. En el camp o «espai d’excepció» no només hi cristal·litza la
vida humana «al natural», sense atributs ni continguts polítics; és
a dir: la nua vida de l’Homo sacer. El camp és el paradigma extrem
de la política que ha fet de la «vida» la seva raó de ser. Per aquest
motiu, més enllà de l’interès històric que els casos reals aporten,
el seu estudi és pertinent en la mesura que il·lumina la naturalesa
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biopolítica de la modernitat occidental. D’aquí que l’anàlisi que
proposa Agamben «consideri el camp no com un simple fet històric o una anomalia pertanyent al passat [...], sinó, d’alguna forma,
com la matriu oculta, el nomos de l’espai polític en el qual vivim»
(2001a: 37; 2003: 151-239).
En primer lloc, el camp mantén amb l’estat d’excepció un
vincle evident: «[...] els camps no neixen del dret ordinari (i encara menys, contra allò que es podria creure, d’una transformació i
desenvolupament del dret penitenciari), sinó de l’estat d’excepció
i de la llei marcial» (2001: 37). Amb tot, només allà on l’excepció
esdevé la norma es consolida una veritable «geografia de l’excepció» al centre de la qual hi trobem el camp. D’aquí que el filòsof escrigui: «El camp és l’espai que s’obre quan l’estat d’excepció
comença a convertir-se en la regla. En ell, l’estat d’excepció, que
era essencialment una suspensió temporal de l’ordre jurídic, adquireix un substrat espacial permanent que, com a tal, es mantén,
no obstant això, de forma constant fora de l’ordre jurídic normal»
(2001a: 38). I per això, per ser un espai d’excepció en el qual «la
llei es suspesa de forma integral, [qualsevol cosa] és veritablement
possible en ell» (2001a: 39). Tot és possible a l’interior del camp
perquè els seus habitants han estat reduïts a nua vida, vida sense
drets ni reconeixement polític. «En haver estat desposseïts els seus
residents de qualsevol condició política i reduïts íntegrament a
nua vida —escriu Agamben—, el camp és també l’espai biopolític
més absolut que s’hagi realitzat mai, en què el poder no té davant
seu més que la pura vida biològica sense cap mediació. Per tot això,
el camp és el paradigma mateix de l’espai polític en el moment en
què la política es converteix en biopolítica i l’Homo sacer es confon
virtualment amb el ciutadà» (2001a: 40).
En quin moment «la política es converteix en biopolítica» i, sobretot, mitjançant quin procediment una vida ciutadana es «degrada» fins a convertir-se en una vida «biològica»
sense més, són qüestions indefugibles per comprendre l’argument
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d’Agamben; per aquest motiu a continuació intentem respondre-les.
La biopolítica és la política de la modernitat; per tant: és
contemporània de l’Estat-nació. Aquest reposa, segons Agamben,
sobre tres elements essencials: un territori, un ordre jurídic i, finalment, unes determinades regles d’inscripció de la vida a l’Estat mitjançantl naixement, d’aquí l’origen de natio, naixement. D’aquesta
manera, és ciutadà d’un Estat-nació i, per tant, portador dels drets
(i deures) que asseguren l’ordre jurídic, aquell qui «neix» a l’interior d’un territori estatal. I les funcions de l’Estat no seran altres
que «regular» aquests tres elements que són els de la seva sobirania. Més concretament, l’Estat haurà d’assumir la «cura de la vida
biològica de la nació». Aquesta tasca, però, no serà fàcil. Així, en
el moment en el qual la inscripció de la nua vida a l’ordre jurídic i
territorial d’un Estat no és possible, resta tal qual és, sense atributs
polítics ni drets reconeguts; tal és el cas dels jueus sota el règim
nazi (i després de les lleis de Nuremberg de «desnacionalització»);
tal és el cas dels milers de refugiats i exiliats actuals o els detinguts
en aquests nous espais d’excepció que la geopolítica global produeix en nom de la lluita contra el terrorisme. Per aquest motiu, per
Agamben el «camp s’ha convertit en el nou regulador ocult de la
inscripció de la vida a l’ordre jurídic»; o, més concretament, en «el
signe de la impossibilitat que el sistema [de l’Estat-nació] funcioni sense transformar-se en una màquina letal» (2001a: 42).
Així doncs, és biopolítica aquella política que ha fet de la
vida la seva font de legitimació. Però l’estat biopolític, en la mesura
que és la «màquina» mitjançant la qual la nua vida ingressa en el
si de l’ordre jurídic, també té el poder de «degradar» i invertir el
procés «produint» ell mateix la nua vida, una vida reduïda a les
funcions biològiques de l’ésser humà i, per tant, al límit entre vida
humana i animal; en qualsevol cas, una vida sense recobriment
jurídic, abandonada per la llei. Vegem com opera aquest procés en
el cas extrem de l’extermini jueu per part del règim nazi.
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Si assentim amb Agamben que el nazisme és un exemple
de biopolítica, també hem d’acceptar que en ell és produeix allò
que el filòsof anomena l’«escissió» fonamental del biopoder. Així,
l’estat —en aquest cas l’estat nazi—, ha d’aïllar i distingir, en primer lloc, el poble (cos polític de la nació, el poble democràtic) de
la població (cos biològic, el poble demogràfic). Establint aquesta
primera fractura, l’estat pot ja regular i controlar la natalitat i la
mortalitat de la població, la seva salut i malaltia, en altres paraules: la seva «puresa» i identitat. En un segon moment, continua
Agamben, l’estat reconeix la població de descendència ària d’aquella que no ho és (a través de la legislació sobre la «protecció de
la salut hereditària del poble alemany»); després, separa d’aquesta
darrera els jueus de segona generació (Mischlinge) dels de primera (Volljuden). Finalment, aquests últims són deportats, internats
i convertits en musulmans, els «cadàvers ambulants» de l’interior
dels camps, únics «testimonis integrals» de l’extermini jueu (2002:
87-89). «És llavors quan s’entén bé la funció decisiva dels camps en
el sistema de la biopolítica nazi. No tan sols són el lloc de la mort
i de l’extermini, sinó també i sobretot, el lloc de la producció del
musulmà, de la última substància biopolítica que es pot aïllar en
el continuum biològic. Més enllà no hi res més que les cambres de
gas» (2002: 89). Ara bé, com fer un pas més en aquest argument
i generalitzar un procés perquè no sigui tan sols el d’una situació
extrema, sinó el funcionament polític ocult de la modernitat occidental? Agamben realitza aquest pas en preguntar-se: ¿Què és
un Poble?
El terme «poble» conté una ambigüitat original. «Qualsevol interpretació del significat polític del terme poble ha de partir
del fet singular que, en les llengües europees modernes, aquest
també inclou sempre els pobres, els desheretats i els exclosos.
Un mateix terme designa, doncs, tant el subjecte polític constitutiu com la classe que, de fet si no de dret, està exclosa de
la política» (2001a: 31). Així doncs, poble manté una fractura
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semàntica que anticipa l’escissió abans assenyalada: mitjançant
la població i el seu estudi, el Poble —cos polític de la nació—
pot depurar de si la part impura: el poble, és a dir, «els pobres,
els desheretats i els exclosos». El mot «poble» remou en el seu
interior dos pols oposats; el primer és aquell que constitueix un
conjunt polític integrat, «l’estat total dels ciutadans integrats
i sobirans»; el segon, en canvi, és el subconjunt fragmentat i
múltiple dels «miserables, oprimits i vençuts». I aquesta dualitat semàntica no fa sinó reflectir l’estructura política fonamental de la modernitat occidental: «vida nua (poble) i existència
política (Poble), exclusió i inclusió, zoé i bios». Per tant, «el poble
[...] porta ja sempre la fractura biopolítica fonamental» (2001a:
33). Eliminar un dels dos pols a fi de constituir un Poble homogeni, sense fractures i indivisible, és potser la tasca biopolítica central: «En aquesta perspectiva —escriu Agamben—,
el nostre temps no és altra cosa que l’intent —implacable i
metòdic— de suprimir l’escissió que divideix al poble i d’acabar de forma radical [amb] l’existència del poble dels exclosos»
(2001a: 34). Acabar no amb l’exclusió, sinó excloure del Poble
aquells qui per naixement no hi pertanyen; un intent, val a dir,
que sempre serà en va: a cada nou pas que la bipolítica realitza
per «millorar» la biologia del cos nacional, emergeix una nova
fractura. Tal és així que, finalment, tot el Poble esdevé poble, és
a dir, potencialment susceptible de ser exclòs de la construcció
nacional. Vegem de nou el cas de l’extermini jueu.
Com a poble que rebutja integrar-se en el cos polític nacional
(de fet se suposa que qualsevol assimilació de la seva part tan
sols és, en rigor, simulada), els jueus són els representants per
excel·lència i quasi el símbol vivent del poble, d’aquesta nua
vida que la modernitat crea necessàriament en el seu interior,
però la presència de la qual no aconsegueix tolerar de cap manera. I en el lúcid furor amb què el Volk alemany, representant
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per excel·lència del [Poble] com a cos polític integral, tracta
d’eliminar per sempre els jueus, hi hem de veure la fase extrema de la lluita [interna] que divideix Poble i poble (2001a: 35).

Eliminant els jueus, però, la màquina biopolítica no aconsegueix de forma definitiva desterrar aquesta ombra que és el «poble
dels exclosos»; d’aquesta manera, continua Agamben, «la fractura
que es creia haver superat eliminant el poble (els jueus que són el
seu símbol), es reprodueix així de nou, transformant tot el poble
alemany en vida sacra consagrada a la mort i en cos biològic que ha
de ser infinitament purificat (eliminats els malalts mentals i els portadors de malalties hereditàries)» (2001a: 35). I si aquesta tasca de
«purificar infinitament» ressona en algun punt de la geografia actual
és, segons Agamben, en el Tercer Món: «[..] de manera diversa, però
anàloga, avui el projecte democràtic-capitalista de posar fi, mitjançant el desenvolupament, a l’existència de classes pobres, no tan sols
reprodueix en el seu si el poble dels exclosos, sinó que transforma en
vida nua a totes les poblacions del Tercer Món» (2001a: 36).
Un canvi polític que mereixi aquest nom, ha de superar
sens falta aquesta escissió originària de la biopolítica moderna
si vol acabar amb «aquesta guerra intestina» esdevinguda ara
mundial; i això només serà possible «quan, en la societat sense
classes o en el regne messiànic, Poble i poble coincideixin i no hi
hagi ja, pròpiament, cap poble» (2001a: 33).
5. El refugiat
5.1. A fi de ressaltar una vegada més les ambigüitats i contradiccions de l’Estat-nació, Agamben fa emergir en el seu discurs la
figura del «refugiat». Seguint Hannah Arendt, traça la fi de l’Estat
i, de retruc, la caducitat dels Drets Humans. Aquest destí comú
—l’acabament real o necessari de l’Estat i els Drets Humans—, es
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perfila en un moment en el qual milions de refugiats, desplaçats
o emigrats acampen per la geografia mundial fent reviure nocions
problemàtiques com «ciutadania», «humanitat» o «nacionalitat».
«La concepció dels drets de l’home —escriu Arendt—,
basada sobre la suposada existència d’un ésser humà com a tal,
s’enfonsà tan aviat com els que la propugnaven es van veure enfrontats per primera vegada a homes que havien perdut tota
qualitat i relació específiques, excepte el fet pur de ser humans»
(citat a Agamben, 2003: 160-161). I això perquè els Drets Humans tal com els coneixem perden qualsevol validesa jurídica si
no remeten a l’Estat-nació i la seva estructura. Una situació, val
a dir, que té el seu origen en l’ambigüitat del títol mateix de la
declaració de 1789. En efecte, la Déclaration des droits de l’homme
et du citoyen conté el següent equívoc: no són els drets de l’home
sinó de l’home «i» ciutadà; és a dir, en última instància, aquell qui
ha inscrit la vida —el naixement— en un ordre jurídic estatal i
que, com a contrapartida, ha esdevingut un ciutadà de dret. Però
queda sense protecció jurídica, una vegada més, la vida nua dels
«homes que han perdut tota qualitat i relació específiques». En
paraules d’Agamben:
Les declaracions [dels drets humans] representen la figura originària de la inscripció de la vida natural a l’ordre jurídico-polític de l’Estat-nació. Aquesta vida natural que, en l’Antic Règim,
era políticament indiferent i pertanyia, en tant que [criatura], a
Déu, i en el món clàssic es distingia clarament —almenys en
aparença— en la seva condició de zoé de la vida política (bios),
passa ara al primer pla de l’estructura de l’Estat i es converteix
fins i tot en el fonament terrenal de la seva legitimitat i sobirania» (2003: 161-162).

Així doncs, la Declaració dels Drets de l’Home i del
Ciutadà inaugura secretament la biopolítica dels estats eu154
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ropeus moderns; una biopolítica portada a l’extrem durant el
nazisme i el feixisme en un moment en el qual «[sortí] a la
llum la diferència fins aleshores oculta entre naixement i nació», diferència que portà l’estat alemany a una crisi permanent
d’identificació. En efecte, «allò que fins llavors no havia constituït un problema polític (les preguntes: «¿què és francès? ¿què
és alemany) [...] comença ara a presentar-se com una qüestió
política essencial, sotmesa, com a tal, a un constant treball de
redefinició, fins que [...] la resposta a la pregunta «¿què i qui
són alemanys» (i, en conseqüència, també ¿qui i quins no ho
són?) [coincideix] immediatament amb la tasca política suprema» (2003: 163 i 165).
Aquesta diferència posada de manifest durant l’Alemanya
nazi entre naixement i nació no deixarà d’augmentar durant els
anys de la postguerra, en què el fenomen dels «refugiats» i sense pàtria es convertí en un fenomen de masses. Però ells són els
únics que, dissolent algunes de les categories polítiques tradicionals, permeten il·luminar noves formes-de-vida. Escriu Agamben
al respecte:
[...] en la ja imparable decadència de l’Estat-Nació i en la corrosió general de les categories jurídico-polítiques tradicionals, el
refugiat és potser l’única figura per pensar el poble del nostre
temps i, fins que no arribi a terme el procés de dissolució de
l’Estat-nació i la seva sobirania, l’única categoria en la qual avui
ens és possible entreveure les formes i els límits de la comunitat
política per venir» (2001a: 21-22).

5.2. Si bé Agamben trepitja sempre el terreny teòric, només en
un punt s’atreveix a aventurar-se en aquest espai incert i pantanós
que és el de la proposta (si és que la teoria no és ja una forma
de proposta). I ho fa, precisament, en debatre sobre la figura del
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«refugiat» o, més concretament, aquesta «massa resident estable de
no–ciutadans, que no poden ni volen ser naturalitzats ni repatriats»,
presents a la Unió Europea i que, per tant, retornen obsolet el terme ciutadania (2001a: 28). En aquest punt, però, trobem algunes
de les implicacions geogràfiques més importants del pensament
aquí implicat .
«Si es vol impedir que es reobrin a Europa els camps
d’extermini (cosa que ja està començant a succeir) —escriu
Agamben—, és necessari que els Estats-nació trobin el coratge
de posar en entredit el principi mateix d’inscripció del naixement i la trinitat Estat–nació–territori en la qual es fonamenta»
(2001a: 28). Com tallar el nexe que registra el naixement a l’Estat i, d’aquesta manera, assegura la sobirania d’aquest sobre el
«seu» territori? De forma similar a la solució proposada per a la
ciutat de Jerusalem, que seria «al mateix temps i sense repartició
territorial, capital de dos organismes estatals diferents», Agamben estén aquesta «paradoxal condició d’extraterritorialitat recíproca» a un nou model per a les relacions internacionals. Així,
«en lloc de dos Estats nacionals separats per fronteres incertes
i amenaçadores, seria possible imaginar dues comunitats polítiques instal·lades en una mateixa regió i en una situació de mutu
èxode, articulades entre elles per una sèrie d’extraterritorialitats
recíproques, en què el concepte-guia no seria ja el ius del ciutadà,
sinó el refugium de l’individu» (2001a: 29). Aquesta nova geografia política comportaria, en el cas de la Unió Europea, no una
«Europa de les nacions», sinó «un espai aterritorial o extraterritorial, en què tots els residents dels Estats europeus (ciutadans i
no ciutadans) estarien en situació d’èxode o de refugi i en el que
l’estatut de l’europeu significaria l’estar-en-èxode (i naturalment
també en la immobilitat) del ciutadà.» (2001a: 29). D’aquesta
manera, continua Agamben, es podria separar definitivament el
naixement de la nació i la idea de «poble» trobaria de nou el seu
sentit polític.
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6. Història i procés
6.1. El 22 de febrer de 1969, a la Societat Francesa de Filosofia,
Michel Foucault pronunciava una de les conferències que més reflexió hauria de suscitar: «Què és un autor?». Recollint la frase de
Beckett «què importa qui parli, ha dit algú, què importi qui parli»,
Foucault desplegava la seva pròpia argumentació a fi de trastocar
el fonament ètic de l’escriptura contemporània. Més enllà del contingut de la conferència, però, el debat originat immediatament
després, traslluí l’horitzó cultural i intel·lectual del moment. Així
doncs, Lucien Goldmann, referint-se al motiu de la dissertació,
però també als esdeveniments ocorreguts a França mesos abans,
aprofitava per criticar l’estructuralisme partint d’una frase escrita
per un estudiant a una pissarra de la Sorbona; frase que deia: «Les
estructures no baixen al carrer». A la qual Goldmann afegia: «Les
estructures mai fan la història, sinó els homes». Entre els assistents a la conferència, i al·ludit a la força, Jacques Lacan replicava:
«No crec que sigui de cap manera legítim haver escrit que les estructures no baixen al carrer, perquè si alguna cosa demostren els
esdeveniments de maig, es precisament la baixada al carrer de les
estructures» (Eribon, 1992: 258-259; Dosse, 2004: 142; Agamben, 2005a). Amb aquest diàleg que inaugurava la conferència de
Foucault, no només es disputava el relleu generacional en l’escenari intel·lectual francès, sinó que s’establien les bases d’una reflexió
més profunda sobre la filosofia de la història. Ni més ni menys,
la qüestió de fons era sobre el subjecte de la història: per a uns, els
homes i les dones; per als altres, les estructures. Per a Goldman
els responsables del maig francès eren els agents socials, amos del
seu destí, conscients de la seva història; per als estructuralistes, en
canvi, la resposta es trobava més enllà del món sensible, en un punt
on tota acció es troba sobredeterminada. En altres paraules: qui
governa la història? Els homes i les dones amb la seva capacitat
d’agència o, contràriament, són les estructures qui governen els
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homes i les dones i, per tant, la Història. D’aquí que, en última
instància, entrés en joc el seu propi sentit. Si la història pertany als
homes, el sentit es troba circumscrit a l’esfera de la seva voluntat;
si la història és el monopoli de les estructures, el sentit es localitza
en elles, al marge i «fora» dels individus.
6.2. Derek Gregory assenyala que Carl Sauer, en el seu article
«Introducció a la Geografia Històrica», havia afirmat que la geografia humana, contràriament a la història, era una ciència «que
no [tenia] res a veure amb els individus aïllats» (Gregory, 1991:
103; Sauer, 1991). D’aquesta manera, i de forma indirecta, Sauer
pressuposava dues coses. D’una banda, reconeixia implícitament
que la història era el resultat de l’acció dels «individus aïllats».
De l’altra, que la geografia històrica estava decididament «compromesa amb l’excavació de pautes més que amb els processos,
i amb l’exhumació de llocs en comptes de persones»; d’aquesta
manera, com afirma Gregory, «fins i tot la geografia històrica [de
Sauer] es tornà decididament ahistòrica». Així doncs, vint-i-vuit
anys abans que Foucault irrités al públic de la Societat Francesa
de Filosofia, Sauer plantejava en termes semblants la qüestió de
l’acció humana en l’esdevenir històric. I d’una forma insospitada
també Sauer, si bé en altres termes, col·locava al centre de la geografia història les «estructures». Amb tot, el debat sobre el subjecte de la història no quedà interromput amb Carl Sauer; Gregory, en el mateix escrit, repassa l’altre extrem del debat seguint
les opinions, no exemptes d’ambigüitat, d’un historiador com és
E. P. Thomson i, al mateix temps, del geògraf R. C. Harris.
Per a aquests darrers autors, la pràctica històrica havia
d’abandonar les pretensions teòriques i la formulació de lleis que
tant interès havien despertat a la historiografia dels anys cinquanta i seixanta. Per Harris, apunta Gregory, «la historia és un camp
empíric complex» i, per això, l’historiador «ha de mantenir-se
“obert a la vida tal com és”, en lloc de tancar-se per obra d’un te158
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oricisme autista i implacable.» Per la seva banda, Thomson, inscrit
en la «tradició instintiva marxista», entenia que «homes i dones
no han de ser reduïts als Träger althuserians, portadors muts de
determinacions estructurals, sinó que els actors de la història
hauran de ser interpretats, en cert sentit, com els autors de les
seves pròpies accions» (citat a Gregory, 1991: 104-105). Reivindicava Thomson d’aquesta manera la noció marxista de praxis,
és a dir: «la manera com els homes i les dones “fan” la història»
(citat a 1991: 105). Amb tot, contraresta Gregory, Marx ja havia
«[reconegut] que no la fan en condicions escollides per ells». Un
reconeixement que també Thomson —d’aquí l’ambigüitat de la
seva crítica a la «pobresa de la teoria»— fa evident quan exposa el
repte de l’historiador/a; és a dir: construir «un model [que pugui]
abastar la dialèctica distintivament humana per la qual la historia
no sembla ni desitjada ni fortuïta, ni regida (en el sentit de ser determinada per lleis involuntàries de moviment), ni il·lògica (en el
sentit en que podem observar una lògica en el procés social)» (citat
a 1991: 106). Aquesta dialèctica entre «determinisme històric» i
«agència», que troben el seu punt de reunió en el ressorgiment de
la narrativa com a plataforma on emergeix l’agència humana com
a element estructurant i, al mateix temps, estructurat, és precisament on s’ha de situar la història humana.
Això que recentment s’ha anomenat estructuració, que és
l’espai que s’obre entre una estructura que sobredetermina completament l’acció humana d’una banda, i l’esfera de l’acció pura,
sense cap determinació externa, de l’altra, és la zona per on es
desplega la història humana: només l’agència humana reprodueix
incessantment l’estructura que l’organitza; estructura i agència esdevenen així indistingibles. Podríem afegir, per allò que ens ocupa:
la història humana és l’estat d’excepció on l’acció empírica (el fet)
es confon i barreja en un punt d’indistinció amb l’estructura que
la governa (les lleis de la història). D’aquí que el mateix Thomson
escrigui:
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Las sociedades [...] puede verse como juegos muy complejos,
que a veces ofrecen testimonios muy materiales de su carácter
[...], a veces son gobernadas por reglas visibles (libros de regla
de derecho y constitución), y a veces son gobernadas por reglas
invisibles, que los participantes conocen tan profundamente que
nunca se las menciona, y que deben ser inferidas por el observador (citat a Gregory, 1991: 108).

Aquestes «regles invisibles» han estat, des de l’estructuralisme, assimilades al funcionament del llenguatge humà; així escriu Gregory al respecte:
Al hablar, me baso en una estructura lingüística preexistente, y
aunque tal vez no logre especificar con ninguna precisión (particularmente en niveles inferiores a la gramática y sintaxis elementales) las reglas y recursos que pone a mi disposición, sin
embargo, su existencia es condición de todo acto inteligible del
habla, y simétricamente, estas locuciones se remontan al pasado
para reconstruir esta estructura, cuya reproducción se vuelve así
una consecuencia involuntaria de todo ejercicio de habla (1991:
109).

Tot estudi històric ha de tenir present d’una manera o altra que la història humana no es pot reduir a un conjunt de regles
estructurals fins al punt d’ofegar l’agència humana, i, per tant, la
seva pròpia experiència; al mateix temps, però, tampoc és possible
sostenir una història a partir del caprici d’alguns «individus aïllats». D’aquesta manera, hauríem de «reconèixer [que] l’existència
de condicions no reconegudes i de conseqüències involuntàries de
l’acció exigeix, d’aquesta manera, un pas cap a una explicació estructural distanciada de l’empirisme convencional»; a més, afegeix
Gregory, «la interrogació teòrica és un moment necessari en un
moviment així» (1991: 109). D’altra banda, però, «la vida social
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no és una simple elaboració de regles estructurades profundes: les
accions són reflexives [...]» (1991: 110). En altres paraules: les accions són, en part, el resultat de l’experiència i, com a tal, només
una metodologia que reculli aquesta experiència (irreductible a
lleis físiques) podrà copsar, mínimament, la història humana. Una
pràctica històrica només fonamentada en la recerca de les seves
lleis i estructures, còmplice de les ciències físiques i naturals, consumaria l’expropiació moderna de l’experiència; hauríem de parlar així,
seguint Agamben, d’una destrucció de l’experiència. Però tampoc una
pràctica històrica que deixés de banda l’anàlisi històrica proposada
per l’estructuralisme podria comprendre plenament la complexitat
social. Així doncs, tal com conclou Gregory, una Geografía Històrica futura «exigeix una minuciosa restauració dialèctica [...] entre
acció i estructura» i, per tant, «una preocupació conjunta per la
forma estètica i l’estatut teòric de les [...] narratives [històriques ]»
(1991: 113).
6.3. Cronològicament com a mínim, hem de situar l’assaig Infancia e historia. Ensayo sobre la destrucción de la experiencia, de Giorgio
Agamben, en el si de l’efervescència intel·lectual dels anys seixanta
i setanta. Més concretament, en ple debat sobre l’estructuralisme.
Si alguna cosa caracteritza l’home i la dona moderns
és, per a Agamben, la destrucció de l’experiència pròpia, la seva
expropiació. I aquest és per al nostre autor el gran drama de la
modernitat: «L’home modern torna a la nit a casa seva extenuat per una [barreja] d’esdeveniments —divertits o [repugnants],
insòlits i comuns, [esgarrifosos] o plaents— sense que cap d’ells
s’hagi convertit en experiència» (2001b: 8). El motiu d’aquesta
incapacitat de traduir en experiència la vida viscuda és, en primer
lloc, la manca d’autoritat: experiència i autoritat ja no es recolzen,
d’aquí la decadència de màximes i proverbis. A més, emancipantse del mateix subjecte, l’experiència no pot sinó localitzar-se «a fora»
d’ell mateix; d’experiències en resten, però s’originen al marge de les
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persones: «Des d’aquest punt de vista —escriu Agamben— resulta particularment instructiva una visita a un museu o un lloc de
pelegrinatge turístic. Davant les millors meravelles de la terra, [la
gran] majoria de la humanitat es nega a adquirir una experiència:
prefereix que l’experiència sigui captada per la màquina de fotos»
(2001b: 10). D’aquesta manera les experiències són construïdes
per agents externs —per tant, manipulades— o, necessàriament
objectivades per l’ull fotogràfic, si és que aquest és objectiu. Sigui
una cosa o l’altra, l’experiència ha estat robada, destruïda. L’origen
d’aquesta liquidació coincideix, per al nostre filòsof, amb el naixement de la ciència moderna.
Amb el subjecte cartesià, que és el nucli del coneixement científic modern, l’experiència personal és abandonada
i substituïda per una experiència transcendental, és a dir, assimilada al coneixement. Però perquè això sigui així, aquesta
experiència ha de ser manipulable a fi d’aïllar-la de tot context
de subjectivitat; naixia d’aquesta manera l’empirisme i, amb ell,
l’experiment com a mètode de coneixement científic. Per primera vegada, l’experiència és atrapada per la ciència: només té
valor d’experiència allò que permet l’acumulació de coneixement científic. L’experiència que no respon a aquesta finalitat
és, per tant, menystinguda: així la fantasia, «medium» del coneixement durant l’Antiguitat, rebutjada ara per irreal i subjectiva. D’aquesta manera, només el subjecte cartesià de la consciència reunirà, d’ara en endavant, coneixement i experiència.
I la qüestió que això planteja és: quina experiència per a un
coneixement vertader? Quina experiència autèntica és capaç de
guiar-nos pel camí [mètode] de la ciència?
Segles després del naixement de la ciència moderna, també els anomenats «filòsofs de la vida» es plantejaran l’accés a una
«experiència pura» a fi d’assolir un coneixement científic universal i vertader. Per a ells, només una experiència viscuda de forma
immediata i preconceptual adquiria la «puresa» necessària. Una
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experiència així només era expressable i, per tant, accessible, a través de la poesia (o la mística). Amb tot, continua Agamben, una
experiència tal, lluny de la «puresa» atribuïda es troba ella mateixa
travada en el llenguatge, «contaminada» pel llenguatge. Per tant,
conclou Agamben en aquest punt:
Una teoria de la experiència que vertaderament pretengués plantejar de manera radical el problema de la seva dada original hauria
per tant de recollir els moviments, anteriors a aquesta ‘experiència primera’, de l’experiència «per dir-ho així muda», o sigui que
necessàriament hauria de preguntar-se: existeix una experiència
muda, existeix una in-fància de la experiència? I si existeix, quina
és la seva relació amb el llenguatge? (2001b: 48).

Ara bé, per què ens hauríem de remuntar a la infància i,
sobretot, quina relació té això amb la història?
«Com a infància de l’home —escriu Agamben—, l’experiència es la mera diferència entre allò humà i allò lingüístic. Que
l’home no sigui des de sempre parlant, que hagi estat i sigui encara in-fant, això és l’experiència històrica» (2001b: 70). Només
és possible experiència allà on hi ha infància (del llatí infantia,
«incapacitat de parlar»; derivat de fari, «parlar» i de in, que indica
«privació, negació»), i només tenim història perquè hem passat per
la infància. Quin sentit tenen aquestes paraules? S’han de prendre
en la seva forma literal? Com relacionar-ho amb l’estructuralisme?
I amb la Història?
És del pensar comú que l’ésser humà ho és en tant que
té llenguatge. Agamben capgira d’entrada aquest argument: més
pròpiament, afirma, l’ésser humà està privat originàriament de
llenguatge. Allò característicament humà és l’escissió, posada de
manifest per Saussure, entre llengua i parla (o discurs). La llengua,
si ho podem expressar així, és la potència del parlar, però no és la
parla en si; apropiar-se de la llengua i convertir-la en discurs és
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l’acte a partir del qual l’ésser humà esdevé «parlant». I aquesta escissió precisament en última instància assegura l’experiència (què
és la infància sinò un experiment continu amb el llenguatge?); sobretot, aquesta separació és l’origen de la història; la «llengua» és
per Sassure la dimensió sistemàtica i sincrònica del llenguatge i,
per tant, a-històrica.
En aquesta diferència —escriu Agamben—, en aquesta discontinuïtat troba el seu fonament la historicitat de l’ésser humà. Només
perquè hi ha una infància de l’home, només perquè el llenguatge
no s’identifica amb allò humà i hi ha una diferència entre llengua
i discurs, entre allò semiòtic i allò semàntic, només per això hi
ha història, només per això l’home és un ser històric. Ja que la
pura llengua [aquella de la qual s’ocupa l’estructuralisme] és en si
ahistòrica, és naturalesa, considerada de manera absoluta, i no necessita cap història. Imaginem un home que nasqués ja provist de
llenguatge, un home que des de sempre fos parlant. Per a un home
tal sense infància, el llenguatge no seria cap cosa preexistent de la
qual s’ha d’apropiar, i per a ell no hi hauria fractura entre llengua
i parla, ni esdevenir històric de la llengua. Però per això mateix,
un home així estaria immediatament unit a la seva naturalesa i no
trobaria a cap lloc una discontinuïtat i una diferència a on pogués
produir-se algun tipus d’història (2001b: 73).

La història és humana si els homes i les dones són capaços
d’apropiar-se’n; així com el llenguatge no és pròpiament humà
sinó en el moment en el qual la persona individual se n’apropia
a través de la parla o el discurs, la història tampoc és humana si
només és el resultat de les estructures, les determinacions, les
regularitats. «Per això —continua Agamben— la història no pot
ser el continu mateix de la humanitat parlant al llarg del temps
lineal, sinó que és essencialment interval, discontinuïtat, epokhé»
(2001b: 74).
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Cada una d’aquestes interrupcions de la història —o
precisament perquè aquestes es produeixen existeix història—,
comporta una nova experiència, una nova infància, una nova
consciència de la pròpia historicitat; sense interrupcions, sense el salt que representa passar de la llengua a la parla, no és
possible parlar d’història: «En tant que té una infància, en tant
que no parla des de sempre, l’home no pot entrar en la llengua
com a sistema de signes sense transformar-la radicalment, sense constituir-la en discurs» (2001b: 79). I precisament aquesta
transformació i aquest discurs ens permeten parlar d’una història humana; d’altra banda només podríem parlar d’un «estat
natural» en què no seria possible distingir la necessitat de la
contingència, l’estructura de l’agència. «Únicament el llenguatge humà [...] afegeix a la significació semiòtica un altre sentit
i transforma el món tancat del signe [estructural] en el món
obert de l’expressió semàntica» (2001b: 84). D’aquesta manera,
conscient d’una matriu estructurant, Agamben no renúncia, no
obstant això, a l’agència humana com a subjecte de la història;
més ben dit, la història humana és aquesta capacitat d’obrir una
escletxa en el món tancat de les estructures. I aquesta escletxa,
l’interval que separa la llengua de l’apropiació de la parla, la infància, una nova experiència, és aquella que il·lumina la història. Sense estructura no és possible l’agència: aquesta i aquella
mantenen el diàleg de la història. Només per això, Gregory
proposava «una minuciosa restauració dialèctica [...] entre acció i estructura».
6.4. En un fragment d’Heràclit, recorda Agamben, Aión, «el
temps en el seu caràcter originari, figura com un “nen que juga
als daus” i es defineix la dimensió oberta per aquest joc com [a]
“regne d’un nen”» (2001b: 104-105). Que el figurant sigui un nen
no ens ha d’estranyar si atenem la relació entre infància i història
expressada anteriorment. Ara bé, i el joc? A l’assaig «El país de
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los juguetes. Reflexiones sobre la historia y el juego», Agamben
repensa de nou el caràcter històric de l’ésser humà.
Seguint el lingüista Benveniste, Agamben aclareix el sentit original del joc. Per al primer, el joc és el residu d’un acte sagrat que ha abandonat el seu element mític; resultant d’això resta
només el caràcter ritual d’allò sagrat. D’aquí que, en jugar, afirma
Agamben, «[...] l’home es desprèn del temps sagrat i “l’oblida” en
el temps humà». El temps humà és el temps històric; per aquest
motiu, quan «Heràclit ens diu que Aión és un nen que juga, representa [així] com a joc l’essència temporalitzant del ser vivent, la
seva “historicitat”, diríem nosaltres [...]» (2001b: 105). No obstant
això, a la Grècia clàssica, mantenien una altra excepció per referirse al temps: Chrónos.
Així com Aión ens ha estat llegat com el temps immòbil i
etern, Chrónos ho ha fet com el temps diacrònic; més enllà d’això,
però, ens interessa sobretot el «fet que la nostra cultura contingui des del seu origen una escissió entre dues nocions diferents
de temps, correlatives i oposades» (2001b: 106). Aquesta escissió,
que ens remet de nou a aquella entre llengua i parla, entre semiòtica i semàntica, és de nou el camí de la història. Entre Aión i
Chrónos, sincronia i diacronia, transita la història humana; el joc,
mitjançant el qual l’estructura es transforma en esdeveniment, i
el ritual, on s’inverteix el sentit anterior, són els passos de la història humana, que es debat sempre entre el joc i el ritual, entre
l’estructura i l’esdeveniment. Així doncs, «com que [...] les societats humanes es revelen, des d’aquest punt de vista, com un únic
conjunt travessat per dues tendències oposades, una que apunta
a transformar la diacronia en sincronia i l’altra que busca l’efecte
oposat, el resultat final del joc d’aquestes tendències, allò que el
sistema —la societat humana— produeix seria en tots els casos
una distancia diferencial entre diacronia i sincronia, seria història,
és a dir, temps humà» (2001b: 108). Una societat humana on predominés de forma absoluta l’esfera ritual, seria una societat sense
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història; l’interval diacrònic passat-futur, senzillament, no existiria; una societat així viuria suspesa en un temps intemporal. Per
contra, una civilització abocada només al joc estaria atrapada en el
caos temporal, on les hores «passen com llampecs». Només perquè
la societat humana no viu en cap d’aquests dos extrems, sinó que
es mou de forma pendular entre la sincronia i la diacronia, entre
l’estructura i l’esdeveniment, és una societat amb història. I això és
així perquè, fins ara, «cap societat no ha aconseguit realitzar íntegrament [el projecte d’abolir la història o finalitzar-la] i fundar
una societat desproveïda de calendari [...] en les societats amb una
història acumulativa, la linealitat del temps sempre resulta frenada
per l’alternança i per la repetició periòdica del temps festiu; en les
societats amb una història estacionària, la circularitat sempre és
interrompuda pel temps profà» (2001b: 113-114). Per aquest motiu, tota pràctica de geografia històrica ha de ser una reconstrucció
dialèctica entre estructura i esdeveniment.
6.5. Quin Temps ha de correspondre a una Història que és «interval, discontinuïtat, epokhé»? No pot ser, sens dubte, el temps «continum puntual i homogeni» que ens ha arribat a la nostra cultura.
Repensar la Història ha de ser, doncs, també repensar el Temps;
aquest és l’únic camí d’una revolució profunda: «la tasca original
d’una autèntica revolució ja no és simplement “canviar el món”
—escriu Agamben—, sinó també i sobretot “canviar el temps”»
(2001b: 131). Fins ara, però, la filosofia —i la seva geografia implícita— que s’havia proposat «canviar el món», s’havia mantingut
en una concepció tradicional del temps, fet que, segons Agamben,
ha desvirtuat «el concepte marxista d’història»: «La representació
vulgar del temps com un continum puntual i homogeni ha acabat
així fent empal·lidir el concepte marxista de la història: s’ha convertit en l’escletxa oculta a través de la qual la ideologia s’introduí
en la ciutadella del materialisme històric» (2001b: 132). D’on
ens ve i, especialment, quina crítica en podem fer de la concepció
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tradicional del temps és el motiu de l’article de Giorgio Agamben
«Tiempo e Historia. Crítica del instante y del continuo».
Per entendre com ens ha arribat la manera que tenim de
viure el temps, hem de tenir presents dues coses. D’una banda,
la incapacitat d’experimentar el temps directament ens ha portat
a representar-lo sempre mitjançant imatges espacials (Agamben,
2001b: 132). De l’altra, la nostre concepció del temps arrenca de la
Grècia clàssica. Així doncs, el temps de l’Antiguitat era pensat de
forma circular i contínua; d’aquí que fos un temps sense direcció
precisa, sense principi i final; era un temps «etern» i «infinit»; per
tot això, no era un temps pròpiament històric. «[...] El caràcter fonamental de l’experiència grega del temps que, a través de la Física
d’Aristòtil determinà durant dos mil anys la representació occidental del temps, es concebre’l com un continuum puntual [dividit
en instants], infinit i [mesurable].» D’aquella vivència del temps,
ens ha arribat la «incapacitat de l’home occidental de dominar el
temps, i la conseqüent obsessió per “guanyar-lo” i “per fer-lo passar”» (2001b: 134).
Amb el Cristianisme, el temps es desplegarà al llarg d’una
línia recta; ja no és el temps astronòmic i circular anterior; per als
fidels a Crist, «la història de la humanitat es mostra així com una
història de la salvació, de la realització progressiva de la redempció
[...]. En aquest context, cada esdeveniment és únic i insubstituïble» (2001b: 137). El temps deixa de ser indeterminat; el principi
de la història és el relat del Gènesis; la història acaba el dia del
Judici Final. D’aquesta manera, amb el cristianisme la humanitat
occidental esdevé històrica: «[...] el cristianisme escindeix decididament el temps del moviment natural dels astres per convertir-lo
en un fenomen essencialment humà i interior [...]». Amb tot, el
cristianisme és incapaç de trencar amb l’herència clàssica; per això
escriu Agamben: «L’experiència d’un temps més original, complet
i aprehensible, que s’albira per moments en el cristianisme primitiu [és a dir: la interiorització humana del temps], queda recoberta
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d’aquesta manera pel temps matemàtic de l’antiguitat clàssica»
(2001b: 138).
Tampoc la modernitat suposarà un canvi profund en la
manera de pensar el temps. Amb ella el temps deixa de tenir cap
finalitat teològica; el sentit no el determina el camí de la redempció; d’ara en endavant, el sentit històric és el d’un «procés estructurat conforme a un abans i un després», és a dir, un progrés: el
temps continu i infinit de l’acumulació. La modernitat seguirà,
no obstant això, concebent el temps com una successió d’instants
continus i puntals. Així en Hegel, per a qui el «temps és pura negació»; d’aquí que, per a ell, «la història [no pugui] captar-se mai
en el moment, sinó només com un procés global. Resta llavors
aliena a l’experiència viscuda de l’individu singular». D’aquí que
«el subjecte real de la història» per a Hegel només pugui ser l’Estat (2001b: 144). Només amb Marx la Història tindrà uns altres
protagonistes; amb tot, no serà capaç d’intuir una nova concepció
del temps.
«Per a [Marx] —escriu Agamben— la historia no és una
cosa en el sí de la qual l’home cau [...]. Per tant la història no
està determinada com en Hegel i l’historicisme que prové d’ell,
a partir de l’experiència lineal en quan a negació de la negació,
sinó a partir de la praxis, de l’activitat concreta com essència i
origen [...] de l’home» (2001b: 144-145). D’aquesta manera, els
homes o dones de la modernitat es trobarien, en paraules del
mateix Agamben, «angoixosament escindits» i dislocats entre
una manera revolucionària d’entendre la història, però sense una
equivalència temporal; entre la seva condició de sers-en-el-temps,
i la seva naturalesa de sers-en-la-història. I aquesta escissió expressaria per a Agamben la «impossibilitat de l’home [modern],
que s’ha perdut en el temps, d’apoderar-se de la seva pròpia naturalesa històrica» (2001b: 146).
Com podem repensar el Temps i així, de passada, la Història? Recapitulem.
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Ja sigui que es pensi com un cercle o una línia —escriu Agamben—, el caràcter que regeix tota concepció occidental del
temps és la puntualitat. Es representa el temps viscut mitjançant
un concepte metafísico-geomètric (el punt-instant inextens), i
després es procedeix com si aquest concepte fos en si mateix el
temps real de l’experiència [...]. Per tant, qualsevol temptativa
de pensar el temps de manera diferent ha de separar-se d’aquest
concepte, i la condició lògica d’una nova experiència del temps
és una crítica a l’instant» (2001b: 146-147).

Això ho deurien haver provat els estoics; ells, havent criticat la noció aristotèlica de l’instant matemàtic, proposaren per
contra el cairós: «[...] un temps que no és [una cosa objectiva] i
sostreta del nostre control, sinó que sorgeix de l’acció i de la decisió de l’home» (2001b: 149). Possiblement, la concepció estoica
del temps com a cairós sigui, d’alguna manera, aquella que més
afí és a la praxis marxista. Els estoics no seran, però, els únics qui
censuraran el temps continu i quantificat de la tradició.
Si en alguna cosa s’haurien trobat Walter Benjamin i Martin Heidegger és en la seva crítica a la «puntualitat» del Temps.
Per al primer, i a partir de la «intuïció messiànica del judaisme»,
ens trobaríem en un «estat de la història» on «l’esdeveniment fonamental» ja no és el dia del Judici Final, sinó que «sempre està
succeint». Així doncs, «a la idea d’un progrés de l’espècie humana en la història, pròpia de la socialdemocràcia i l’historicisme, que
és “inseparable de la marxa a través d’un temps homogeni i buit”,
contraposa “la consciència revolucionària que fa saltar el continuum
de la història”. A l’instant buit i quantificat li oposa un “tempsara”(Jetzt-Zeit), entès com a detenció messiànica del succeir, que
“reuneix en una grandiosa abreviatura la història de la humanitat”.
[...] El temps messiànic del judaisme, “en el qual cada segon era
la petita porta per on podia entrar el messies”, es torna així el
model d’una concepció de la història “que evita tota complicitat
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amb la història que segueixen atenent els polítics”» (2001b: 150151). També Heidegger criticarà, mitjançant unes altres paraules,
la noció d’un temps puntual i continu. El moment d’aquesta nova
consciència temporal serà la «decisió autèntica en [el qual] el seraquí obté l’experiència de la seva pròpia finitud que en tota ocasió
s’estén del naixement a la mort (“El [ser-aquí] no té un fi, l’assoliment del qual senzillament cessa, sinó que existeix finitament.”) i,
projectant-se enfront de si en la cura, assumeix lliurement com a
destí la seva historicitat originària» (2001b: 151-152). En el moment en el qual el ser és conscient de la seva finitud, pot prendre
la decisió que el portarà a viure el temps d’una altra forma, més
autèntica, on la mesura de la història serà la pròpia cura. En aquest
sentit, hauríem d’interpretar la història com a cura de si de forma
similar a la història com a praxis; «per això Heidegger —escriu
Agamben—, en la Carta sobre l’humanisme, pogué escriure que la
“concepció marxista de la història és superior a qualsevol historiografia”» (2001b: 152).
6.6. Per tot això la geografia és històrica. No tan sols perquè és el
resultat d’un context històric determinat; ni tampoc perquè hagi
de mirar necessàriament el passat per reconèixer l’organització espacial present. Sobretot, tota geografia és històrica si en teoritzar
sobre les estructures que la condicionen i determinen, fins i tot
oprimeixen, dirigeix la seva acció per superar-les. Només aquesta
és l’única determinació a la qual una geografia futura no pot escapar i encara menys renunciar: apropiar-se d’una nova experiència
geogràfica, d’una nova història. Així, «allò que té la seva pàtria
originària en la infància [la història], ha se seguir viatjant cap a la
infància i a través de la infància» (2001b: 74). Viatjar a la infància
és viatjar en aquest moment on una nova experiència és possible,
on mitjançant un experimentum linguae, com diria Agamben, els
subjectes de la història s’apropiaran d’un nou discurs que no serà
més el del domini. Un geografia futura serà històrica no per la
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referència al passat, sinó per l’obertura a un nou horitzó de futur;
rebutjant les estructures heretades reinventarà una nova semàntica on l’espai deixarà de ser una funció del poder per ser una nova
forma-de-vida.
7. Comentaris finals
Si alguna cosa esperem del treball que ara concloem és haver
donat sentit a les paraules mitjançant les quals inauguràvem
l’analisi el pensament d’aquest filòsof sovint intens i complicat, sempre provocador, que és Giorgio Agamben. Perquè, sens
dubte, és nedar a contracorrent afirmar que una política veritablement revolucionària no és aquella que «dóna» papers als
sense papers, sinó aquella que renuncia a la inscripció de la nua
vida o «vida natural» en el si de l’ordre de l’Estat. Així, renunciar als «papers» que donen dret a la ciutadania és possiblement
el primer pas per frenar les pràctiques mitjançant les quals és
possible aïllar una nua vida del seu reconeixement polític i jurídic. És, sobretot, el primer pas per assolir el projecte polític
d’Agamben segons el qual s’ha de desvincular la vida del dret
i de la política.
Esperem també haver comprès no tan sols alguns del fenòmens geopolítics actuals, sinó també i sobretot la seva naturalesa espacial. En aquest sentit, per a nosaltres és de gran rellevància
la noció emprada pel filòsof «espais d’excepció»; una noció, val
a dir, que tot just ara comença a centrar la mirada de part de la
geografia política contemporània. Amb tot, convé estar pendents
de l’evolució d’aquests espais, no tan sols per les agressions que
allà s’hi cometen sinó perquè, com bé apunta Agamben, a poc a
poc es van difonent i esborrant els seus límits geogràfics; cosa gens
estranya si atenem la idea segons la qual l’estat d’excepció esdevé
cada vegada més la norma i la regularitat.
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Finalment, però, hem de dir que l’obra filosòfica d’Agamben s’estén més enllà de la política; potser ara ha arribat el moment
d’estudiar també allò que en aquest treball hem hagut de marginar
del pensament filosòfic d’Agamben a fi de continuar il·luminant
qualsevol geografia que vulgui ser crítica.
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