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Judith Shklar (1928-1992) va néi-
xer a Riga en el si d’una família 
jueva. Quan era petita, ella i la 

seva família van fugir, en plena Se-
gona Guerra Mundial, en un èxode 
que els va portar primer a Suècia, 
després al Japó i finalment al Cana-
dà, on es van establir. La Judith va 
acabar fent la seva carrera univer-
sitària a Harvard i convertint-se en 
una figura clau per al pensament 
polític nord-americà, i en l’alterna-
tiva al liberalisme republicà de 
Hannah Arendt. Totes dues jueves, 
totes dues dones, totes dues vícti-
mes del totalitarisme i totes dues 
nord-americanes d’adopció, però 
Shklar s’inspira en una concepció 
de la persona oposada a la d’Arendt: 
no arrenca de l’afany de llibertat 
pública, “sino del miedo a la cruel-
dad y a las causas del sufrimiento”, 
diu Axel Honneth, autor del pròleg 
del llibre de Shklar El liberalismo 
del miedo (Herder). 

Desconfiada de les grans ideolo-
gies i defensora dels col·lectius més 
vulnerables de la societat, el libera-
lisme de Shklar es basa en la idea 
d’evitar, mitjançant les instituci-
ons, l’arbitrarietat política i la por 
individual. S’assembla a la idea de 
“llibertat negativa” d’Isaiah Berlin, 
però no és exactament el mateix, 
com remarca ella mateixa. El seu és 
un liberalisme des del pessimisme, 
des de baix, que la va portar a pos-
tulats socialdemòcrates: perquè els 
ciutadans puguin exercir com a tals 
en un règim liberal cal una “econo-
mia republicana”, cal que les perso-

nes tinguin garantit el dret al tre-
ball, amb uns ingressos bàsics. 
Aquesta és la tesi del seu estudi 
Earning [Ingressos]. 

Shaklar no vol arreglar el món, 
no vol aventures utòpiques, no vol 

un poder que doni instruccions èti-
ques, no vol que ningú dicti com 
han de ser les persones, sinó sim-
plement fer possible que siguin in-
dividus lliures. De fet, troba el fona-
ment més profund del liberalisme 
en Montaigne, en el seu escepticis-
me i la seva tolerància, nascuda en-
mig de les guerres de religió del 
cristianisme de la convicció que la 
crueltat és un mal absolut, una 
ofensa contra Déu i la humanitat, 
segons l’autor dels Assajos. 

A l’inici del llibre, publicat el 
1989, pocs anys abans de morir, 
Shaklar ja adverteix: “Quien crea 
que, cualquiera que sea su aparien-
cia, el fascismo está muerto y enter-
rado debe pensárselo dos veces antes 
de decirlo”. És el mateix que diu ara 
Rob Riemen. També diu que la por 
que hauria d’evitar un règim demo-
cràtic liberal és la por provocada 
per l’arbitrarietat del poder, pels 
abusos de poder. També això ens 
sembla rabiosament actual, oi? I 
més en concret, ens recorda: “La 
mitad de la Carta de Derechos de los 
Estados Unidos trata sobre los jui-
cios justos y la protección del acu-
sado en juicios penales, ya que es an-
te un tribunal donde el ciudadano se 
encuentra con el poder del Estado, y 
no se trata de una disputa entre 
iguales [...]. Tampoco deberíamos 
permitir que se criminalizaran más 
actos de los necesarios para nuestra 
mutua seguridad”. En fi, creu que 
sense una judicatura justa la demo-
cràcia liberal està en perill. No cal 
afegir-hi res més.✒

JUDITH SHKLAR DIU 
QUE ÉS DAVANT D’UN 
TRIBUNAL ON EL 
CIUTADÀ TOPA AMB EL 
PODER DE L’ESTAT 

Contra 
l’arbitrarietat  
de la justícia

GETTY

ELS LLIBRES 
I LES COSES

IGNASI 
ARAGAY

“L’Agència Tributària aflora 
360 milions de frau fiscal”

Segons el DIEC2, i la majoria de 
diccionaris, aflorar té dues ac-
cepcions. Una de literal: “Apa-

rèixer a flor de terra (una planta, una 
substància mineral, etc.)”. I una de 
figurada: “Començar a manifestar-
se (una discrepància, uns senti-
ments, etc.)”. Com passa algun cop, 
la definició del DCVB –“sortir a la 
superfície (de la terra, de l’aigua, 
etc.)”– és més ajustada, ja que no 
ho limita a la superfície terràqüia. 
Un ús habitual d’aquest verb relati-
vament modern –ens ho fa saber 
Joan Coromines– fa referència a les 
aigües que sorgeixen al fons d’un pou. 
En tot cas, cap d’aquestes definicions 
la devem a Fabra, que no va incloure 
aflorar en els seus diccionaris. 

Ara el trobem sovint als titulars. 
La constant detecció de corrupció va 
lligada a aquesta idea de fer sorgir el 

que està amagat. Però de la mateixa 
manera que no sorgim el que està 
amagat, sinó que ho fem sorgir, 
sembla que tampoc podem aflorar 
els milions del frau, sinó que els hem 
de fer aflorar. I dic sembla perquè 
encara que avui cap diccionari admet 
aquest aflorar transitiu no seria la 
primera vegada que la pressió de l’ús 
–incloent-hi, esclar, l’ús castellà– 
amplia la norma. La RAE, des de la 
23a edició (2014) del seu diccionari, 
admet l’accepció transitiva d’aflorar: 
“Hacer salir algo a la superficie”. 

En aquesta deriva, aflorar té a qui 
seguir: cessar i avortar. Perquè per 
molt que el DIEC2 encara no ens dei-
xi cessar ningú ni ens permeti avor-
tar conspiracions, l’ésAdir i altres lli-
bres d’estil dels grans mitjans ja fa 
temps que accepten aquests usos. 

Contra el cessar transitiu s’argüeix 
que és un eufemisme de destituir. 
I es diu com si els eufemismes no tin-
guessin dret a viure i no formessin 
part de la comunicació. Doncs no, 
justament perquè cal poder destituir 
eufemísticament necessitem aquest 
cessar. Pel que fa a avortar, encara hi 
ha més raons per fer el pas. I, de fet, 
només falta fer el pas que va del món 
digital al real. Avui la norma ja ens 
autoritza a avortar un programa in-
formàtic abans que finalitzi. No crec 
que trigui gaire a deixar-nos avortar 
un pla o un projecte vital.✒

ALBERT PLA 
NUALART

UN TAST  
DE CATALÀ

LA NORMA ENS DEIXA 
AVORTAR PROGRAMES 
INFORMÀTICS PERÒ ENS 
IMPEDEIX AVORTAR 
PROJECTES VITALS

ELS MÉS VENUTS

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CATALÀ

[ 1 ] La força d’un destí 
MMARTÍ GIRONELL 
Planeta 
300 pàgines, 21,50 €              1/3 
 
[ 2 ] Jo soc aquell que va 
matar Franco 
JOAN-LLUÍS LLUÍS Proa 
256 pàgines, 20 €                   2/5 
 
[ 3 ] Les vuit muntanyes 
PAOLO COGNETTI 
Navona 
304 pàgines, 17,90 €           10/3 
 
[ 4 ] L’ordre del dia 
ERIC VUILLARD 
Edicions 62 
160 pàgines, 17 €                     -/2 
 
[ 5 ] La bruixa 
CAMILLA LÄCKBERG 
Amsterdam 
762 pàgines, 22,90 €             3/4

[ 1 ] Bon dia, són les vuit! 
ANTONI BASSAS 
Destino 
352 pàgines, 20,50 €             1/6  
 
[ 2 ] Operació urnes 
LAIA VICENS I XAVI TEDÓ 
Columna 
160 pàgines, 15,90 €           2/14  
 
[ 3 ] D’herois i traïdors 
SANTI VILA 
Pòrtic 
284 pàgines, 17,90 €             3/2  
  
[ 4 ] Dies que duraran anys 
JORDI BORRÀS 
Destino 
204 pàgines, 22,95 €            3/4    
 
[ 5 ] La vida que aprenc 
CARLES CAPDEVILA 
Arcàdia 
224 pàgines, 16 €                  -/51  

RRànquing setmanal de la Cambra del Llibre de Catalunya 
Posició setmana anterior / Setmanes en el mercat

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CASTELLÀ

[ 1 ] La bruja 
CAMILLA LÄCKBERG 
Maeva 
680 pàgines, 24 €                   1/5 
 
[ 2 ] Patria 
FERNANDO ARAMBURU  
Tusquets 
648 pàgines, 22,90 €         2/80 
 
[ 3 ] El orden del día 
ERIC VUILLARD 
Tusquets 
164 pàgines, 17 €                     -/2 
 
[ 4 ] El fuego invisible 
JAVIER SIERRA 
Planeta 
500 pàgines, 21,90 €            -/18 
 
[ 5 ] La tierra maldita 
JUAN FRANCISCO FERRÁNDIZ 
Grijalbo 
672 pàgines, 21,90 €              -/3

[ 1 ] Nada es tan terrible 
RAFAEL SANTANDREU 
Grijalbo 
320 pàgines, 16,90 €             3/2 
 
[ 2 ] Morder la manzana 
LETICIA DOLERA 
Planeta 
320 pàgines, 17,90 €             2/3    
  
[ 3 ] Empantanados 
JOAN COSCUBIELA 
Península 
320 pàgines, 17,90 €             4/5  
 
[ 4 ] Los entresijos  
del ‘procés’ 
ORIOL MARCH Catarata 
224 pàgines, 18 €                     -/2  
 
[ 5 ] Fariña 
NACHO CARRETERO 
Libros del K.O. 
368 pàgines, 18,90 €         1/130   


