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El lingüista nord-americà Noam Chomsky

E L P R O B L E M A D E P L A T Ó I E L P R O B L E M A D ’ O R W E L L

L’oposició a la guerra
i els problemes de Noam Chomsky

M I R E I A L L I N À S

P
er abordar racional-
ment qualsevol tipus
de realitat –com pot
ser arribar al cim
d’una muntanya,

trobar la millor escola per
portar als fills o descobrir les
propietats de les oracions
d’una llengua– cal fer, com a
mínim, dues coses: a) obtenir
dades, això és, aconseguir to-
ta la informació possible so-
bre el tema; i b) plantejar les
preguntes adequades, aïllar
les que són relament relle-
vants.

Això és el que fa Noam
Chomsky en tots els seus es-
crits, que, com deuen saber
els lectors, dedica, entre al-
tres, a dos temes essencials:
l’anàlisi política i l’anàlisi
lingüística. Chomsky al·lu-
deix a la distinció entre pro-
blemes i misteris per poder
destriar el que val la pena
d’abordar perquè és intel·ligi-
ble del que no ho és. Hi ha
coses, diu, que no es poden
resoldre. Així, mai podrem
saber per què algú comenta:
“S’assembla al teu germà”, en
comptes de “Sembla ben bé el
retrat d’un rei!”, quan veu al
Museu del Prado els retrats
que va fer Velázquez a Felip II,
per posar un exemple. Els
problemes són la preocupació
essencial de la ciència. Fora
d’aquesta hi ha molts miste-
ris però també es poden
identificar problemes per tal
de cercar-hi solucions i poder
fer prediccions.

En l’obra Knowledge of Lan-
guage. Its Nature, Origin, and Use
(Nova York, Praeger, 1986),
Chomsky distingeix dos pro-

blemes que bateja com a pro-
blema de Plató i problema
d’Orwell, tots dos relacionats
amb el coneixement humà.

El problema de Plató el re-
laciona amb la pregunta de
Bertrand Russell: “Com és que
els éssers humans, que tenen
un contacte amb el món breu,
personal i limitat, són capa-
ços de saber tant con saben?”.
Chomsky en fa una aplicació
específica al coneixement de
la llengua i diu: “¿Com és que
sabem tant de la nostra llen-
gua quan l’evidència és tan
escassa?”.

MECANISMES BÀSICS
Els nens aprenen la llengua
del seu entorn sense esforç,
sense un aprenentatge espe-
cífic i als 3 anys utilitzen les
estructures lingüístiques bà-
siques de la seva llengua. Per
poder construir oracions en
una llengua s’han de saber els
mecanismes que les fan pos-
sibles –el coneixement en
aquest sentit és, òbviament,
inconscient–. Aquests meca-
nismes no ens els ensenya
ningú. El conjunt d’aquests
mecanismes, d’aquestes ope-
racions, conformen un siste-
ma cognitiu específicament
lingüístic que no ens ve de
fora sinó que, en la seva part
més essencial, portem com a
dotació innata. Aquest siste-
ma cognitiu lingüístic és el
saber que és immensament
superior al que ens ofereixen
les dades i d’aquí la pregunta
inicial del problema de Plató.

Però el coneixement humà
en qüestions de política,
sembla que està a l’altre ex-

trem. Si de la nostra llengua
en sabem molt més del que
podem extreure de l’experi-
ència, de saber polític en te-
nim ben poc. El problema
d’Orwell per Chomsky és
aconseguir entendre per què
no arribem a saber-ho tot so-
bre el món que ens envolta.
Tenim molta evidència i en
canvi sabem molt poc. Així,
som a l’altre extrem: l’evi-
dència ens ho ofereix tot per
obtenir coneixement i, en
canvi, l’individu no arriba a
posseir –a interioritzar– tot
el coneixement sobre què i
qui mou el món, com està
organitzat, i qui l’organitza.
En comptes d’apel·lar a un
coneixement innat de l’indi-
vidu aquí Chomsky demostra
que es tracta de mecanismes
externs, estratègies dissenya-
des amb un objectiu que
anul·len la consciència crítica
dels individus. Es tracta de la
manufatura del consentiment
que fa de les persones mers
espectadors passius de les deci-
sions que prenen els seus go-
verns (Chomsky utilitza el
terme democràcia d’especta-
dors). En referència explícita
al món que va albirar George
Orwell al seu llibre 1984, en
què un Estat totalitari ho de-
cidia tot i l’espai de llibertat
de l’individu quedava reduït a
res, l’expressió problema d’Or-
well serveix per fer palesa una
situació que cada vegada
s’assembla més a la del llibre.

La manufactura del consenti-
ment permet fer als governs el
que volen, fins i tot, diu
Chomsky, aconseguir que els
individus acceptin coses que

en realitat –o en principi– no
volen. Així ha passat als Estats
Units en moltes ocasions
–com exposa Chomsky en al-
guns dels seus escrits, per
exemple a Media Control. The
Spectacular Achievements of Pro-
paganda (Nova York, Seven
Stories Press, segona edició
2002)–, però Europa tampoc
se’n salva. Només cal recordar
com tanta gent fa uns quants
anys creia necessari bombar-
dejar Sèrbia perquè es trac-
tava d’un bombardeig humani-
tari! Un altre oxímoron (ex-
pressió contradictòria) d’a-
quest tipus és l’actual guerra
preventiva (Una guerra per
prevenir un guerra?!). Però
avui dia es dóna un factor
que porta a l’aixecament de
les poblacions de molts paï-

sos contra aquesta guerra
suposadament preventiva. Es
tracta de l’accés a la infor-
mació per part de la població
que no participa ni en el po-
der real ni en el govern del
país. El paper d’Internet, de

l’accés d’una
part important
de la població
(que no de tota)
a la informació i
la comunicació
virtual, és fona-
mental per can-
viar les coses.
Aquella pobla-
ció passiva i
perplexa (the be-
wildered herd)
que Chomsky
descriu i que no
s’atrevia a aixe-
car la veu per-
què, entre altres
coses, no sabia
que hi havia al-
tres persones
que també
l’haurien aixe-
cat amb ell o
ella, ara es re-
volta contra uns
governs que no
miren de portar
el món cap a un

futur millor. Aquesta pobla-
ció ara ja no s’empassa les
raons que els governants no
es cansen de repetir per fer
de la guerra una sortida ine-
vitable. El volum de missat-
ges electrònics que estan cir-
culant aquests dies sobre el
tema –oferint, per exemple,
la possibilitat de signar peti-
cions en contra de la guerra,
o traient a la llum informa-
ció alternativa sobre les ra-
ons reals de la guerra– és,
sense cap dubte, molt abun-
dant –només cal veure l’èxit
de la campanya de l’organit-
zació americana Move-
on.org–. Potser, doncs, l’ac-
cés a la informació i la co-
municació virtual permetran
la superació, en part, del
problema d’Orwell.

D R E T A R È P L I C A

L’àngel es perdé a l’última frontera
M O N T S E R R A T G A L L A R T S A N F E L I U

D
esitjo respondre al
darrer paràgraf de
l’anàlisi que Isaac
Fernàndez Sanvi-
sens va publicar en

aquest suplement el 27 de fe-
brer passat sobre l’obra de Bru-
no Arpaia recentment editada a
Barcelona.

Al moment de revisar la cor-
recció del manuscrit amb l’edi-
torial catalana, jo vaig ser la
primera sorpresa del canvi de
títol de l’original italià L’angelo
della storia. D’una banda és evi-
dent que, des del punt de vista
tècnic, no presenta cap resis-
tència a la traducció; de l’altra,
em semblava del tot evocador
d’un element que es repeteix al
llarg del relat sobre Walter
Benjamin: el quadre L’Angelus

Novus de Klee que adornava el
seu estudi i pel qual ell tenia
una particular predilecció; de
fet, el sentia tan proper com si
li parlés, com si aquell fos l’àn-
gel que li hagués de mostrar els
passos a seguir, a ell, que era
indecís de mena. Com l’Isaac
Fernàndez, també veig que
aquest àngel podria fins i tot
representar l’encarnació de
Laureano Mahojo, confident i
puntal de Benjamin en les ho-
res prèvies a la seva mort.

Certament, l’original té un
títol poc comercial i força més
críptic que l’actual, que, d’en-
trada, a mi em semblà neta-
ment cinematogràfic. Ves per
on no anava gaire errada. Els
editors van decidir el nou títol
precisament a partir del docu-

mental de ficció de Manel Cus-
só Ferrer, L’última frontera, en el
qual els Pirineus resulten in-
franquejables tant per a Walter
Benjamin com per a un altre
intel·lectual alemany compro-
mès, Carl Einstein, que, a Pau
de França, tingué una fi molt
semblant a la de Benjamin tres
mesos abans que ell.

L’autor napolità D’Ottaviano
va crear un interlocutor per a
Walter Benjamin, l’esmentat
Laureano Mahojo, però també
Einstein li hauria pogut donar
el contrapunt a dins de l’obra.
Les trajectòries biogràfiques i
intel·lectuals de tots dos perso-
natges, tot i que força diferents,
dibuixen sovint línies paral·le-
les i tots dos són figures majors
de la primera meitat del segle

XX. Format a Berlín, Walter
Benjamin, home de pensament
abandonat als recursos dels al-
tres, dedicà la seva vida a la re-
novació de la història de la li-
teratura, a la crítica i als estudis
en traducció. Pel que fa a Eins-
tein, des de França, també con-
tribuí activament a l’enriqui-
ment de la vida cultural
europea. Tots dos ens conviden
a prendre en consideració la
validesa –passatgera o perma-
nent– dels seus posiciona-
ments estètics.

DEFENSAR L’EXACTITUD
Com a professional de la tra-
ducció, acostumo a defensar
l’exactitud i l’adequació a l’ori-
ginal sempre que sigui possi-
ble, i és per això que sóc del

parer que el títol hauria d’haver
respectat l’italià. Al meu en-
tendre, res no hauria impedit
d’establir totes les comparaci-
ons i/o coincidències que s’ha-
gués volgut amb l’obra de Ma-
nuel Cussó, però l’editorial és
qui té l’última paraula. Potser
els editors, lluny d’un interès
crematístic, van veure en L’últi-
ma frontera un títol escaient als
dies incerts que ens toca de
viure en el sentit que expressa-
ria el desig, dels qui estimem la
pau, que arribi un moment en
què s’enderroqui fins i tot l’úl-
tima frontera que pugui que-
dar en aquest món.

Dit això, només em resta
afegir que la lectura a fons de
l’obra de Bruno Arpaia, que
tota traducció implica, em va
suposar, de la primera fins a la
darrera plana, un gaudi més
que no pas una tasca enco-
manada. El mateix plaer de-
sitjo als lectors que a partir
d’ara tindran l’avinentesa d’a-
bordar-la.


