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El filòsof Jürgen Habermas vol posar límits al progrés humà

Els límits del progrés
A S S A I G

E V A C O M A S

Jürgen Habermas, El futur de
la naturalesa humana. ¿Envers

una eugenèsia liberal?
Traducció de Pere Fabra i
Daniel Gamper. Empúries.

Barcelona, 2002.

E
l mite romàntic de
Frankenstein creat
per l’escriptora Mary
Shelley planteja amb
destresa el gran pro-

blema moral de la ciència
moderna: la possibilitat que
els nous coneixements que, en
un principi, han de posar-se al
servei del progrés de la hu-
manitat, es converteixin en
forces incontrolables i ame-
naçadores. Segons explica la
mateixa novel·lista, per es-
criure aquest relat de terror va
inspirar-se en una conversa
entre el seu marit, Percy She-
lley, i Lord Byron, que una nit
discutien sobre els últims ex-
periments d’Erasmus Darwin.
Les noves oportunitats que
oferia la ciència a inicis del
segle XIX van impressionar la
ment de la jove escriptora,
que en aquells moments tenia
només 18 anys, i aquella po-
derosa impressió va fer que, a
través de la imaginació, es
plantegés les conseqüències
que podien desencadenar les
innovacions científiques.

Dos segles més tard, les
possibilitats de transformar
l’entorn i la mateixa humani-

tat gràcies a l’avenç del conei-
xement científic són encara
més poderoses i això fa que els
intel·lectuals es qüestionin
amb inquietud els efectes que
poden generar algunes apli-
cacions de la ciència. Ara ja no
es tracta que sigui possible
imaginar-se la creació d’un
ésser humà modelat amb pe-
daços de cadàvers i vivificat
per la força d’un llamp, ara es
tracta de valorar la possibilitat
real de dissenyar humans a
mida gràcies a l’enginyeria
genètica. Precisament, aquest
és el motiu de reflexió del fi-
lòsof alemany Jürgen Haber-
mas en el seu últim llibre, ti-
tulat El futur de la naturalesa
humana. ¿Envers una eugènesia
liberal? El conegut pensador de
la segona generació de l’Escola
de Frankfurt hi argumenta a
favor de posar límits a l’expe-
rimentació genètica i, en con-
cret, advoca per prohibir les
pràctiques d’eugenèsia millo-
radora.

L’EUGENÈSIA LIBERAL
D’aquesta manera, si bé Ha-
bermas accepta com a per-
missibles les intervencions
genètiques per evitar malalti-
es hereditàries greus, rebutja
d’una manera rotunda l’apli-
cació de l’enginyeria genètica
per millorar l’espècie o per
permetre als pares que deci-
deixin sobre les característi-
ques físiques i les habilitats
dels seus futurs fills.

Segons Habermas, l’eugenè-
sia liberal és “la pràctica que

deixa a la discrecionalitat dels
pares la possibilitat d’interve-
nir en el genoma de l’òvul fe-
cundat” i l’argument princi-
pal per refusar-la descansa so-
bre la idea que si s’ofereix tota
la llibertat per alterar les ca-
racterístiques dels futurs és-
sers humans, es modifica
també d’arrel el concepte de
persona tal com l’hem entès
fins ara. Per l’autor, intervenir
en el genoma sense finalitats
terapèutiques implica que el
nen no neix, sinó que es pro-
grama de manera irreversible:
“Hi ha el perill que aquesta
persona ja no pugui continuar
entenent-se a si mateixa com a
únic autor de la seva pròpia
vida i que, com a membre
d’una nova generació, se senti
lligat a la cadena de decisions
genètiques cada cop més
nombroses de les generacions
precedents”. Per explicar com
la idea de naturalesa humana
es veuria alterada el pensador
alemany indica que aquest ti-
pus de pràctiques crearien
una confusió “entre el que és
natural i el que és creat, entre
el que és objectiu i el que és
subjectiu” i, a part de modifi-
car el concepte d’individu,
acabarien alterant també la
idea de comunitat i d’organit-
zació social.

A l’obra El futur de la natura-
lesa humana, Habermas proposa
una reflexió ètica sobre les in-
tervencions genètiques millo-
radores emparant-se en els
principis filosòfics d’autors
com ara Immanuel Kant, Han-

na Arendt, Hans Jonas i Kier-
kegaard. El llibre s’estructura
en quatre assajos sobre el ma-
teix problema, però que gràci-
es al fet d’haver estat escrits en
moments diferents, inclouen
matisos i contraarguments a
les objeccions que ha anat re-
bent el seu discurs. Ara bé, en
els quatre textos que reuneix el
llibre hi ha una exhibició
d’abstracció i d’alta filosofia,
cosa que en ocasions impedeix
la comprensió als profans i

allunya l’obra de qualsevol
temptativa divulgadora.

Tot i així, l’aparició d’aquest
llibre té un sentit revelador:
Jürgen Habermas, un dels
grans hereus actuals de la raó
il·lustrada, d’aquella raó que
des del segle XVIII ha defensat
el progrés de la humanitat, es
planteja ara el mateix que fa
dos segles ja havia intuït una
excel·lent obra romàntica com
Frankenstein: la necessitat de
posar límits al progrés humà.
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E
l teatre adreçat als
infants i els joves és
una eina didàctica
extraordinària per a
la formació artística i

un dels mitjans més creatius
per educar la sensibilitat i
aprendre lúdicament els valors
ètics fonamentals. La col·lecció
Micalet Teatre de l’editorial Bro-
mera nasqué amb la voluntat
de cobrir el buit d’obres adap-
tades als espectadors més joves
i de fornir un repertori eclèctic
d’autors molt diversos (hi han
publicat, entre d’altres, Rodolf
Sirera, Carles Alberola i Pep Al-
banell). Dirigida per Pasqual
Alapont, la col·lecció ha arribat
als vint-i-un títols i, feliçment,
ha permès que el teatre sigui

un gènere que tingui un espai
en el món de la literatura in-
fantil i juvenil. Rosegó, el roda-
món, del veterà Manuel Molins,
i Castigats!, del jove Juli Disla en
són els dos darrers títols.

Rosegó, el rodamón conta la
història de Rosegó, un gos ne-
gre, instintiu i intel·ligent, que,
tot fugint de la gossera, entra a
casa de Lluc Recatan, un home
convencional a qui sempre
abandonen els seus gossos. Re-
catan convida el vagabund Ro-
segó a quedar-se a casa seva per
fer-li companyia i es disposa a
convertir-lo en un gos com cal.
Rosegó, que estima per damunt
de tot la llibertat, es nega a
perdre els seus orígens i es re-
sisteix a ser educat des de l’au-
toritarisme. Com que l’amistat,
l’amor o l’educació exigeixen
reciprocitat, Rosegó vol ense-
nyar a Recatan allò que sap. Ara
bé, l’home no accepta de fer el
mateix esforç que Rosegó per
intercanviar coneixements i
respectar-se mútuament.

La peça de Molins planteja,

en clau didàctica, humorística i
irònica, la validesa dels valors
cívics en un món deshumanit-
zat. La relació entre l’home i el
gos pot llegir-se com un símil
de les relacions humanes i de
l’amistat entre iguals. La lliber-
tat, la igualtat, la fraternitat –la
tríada de valors amenaçats per
la globalització del neolibera-
lisme més ferotge– no poden
basar-se en el domini, l’explo-
tació, la submissió del més fort
al més feble. Rosegó, el rodamón
és un himne a favor de l’amis-
tat autèntica, en què ningú no
mana a ningú ni obliga l’altre a
ser com voldria, en què tothom
consensua i practica una rela-
ció d’iguals, sense jerarquies, ni
superioritats, ni classes.

TRES NENS, TRES DEFECTES
Castigats! tracta de les peripè-
cies de tres xiquets, Tana, Tina
i Tino, castigats pels seus pro-
genitors a causa del seu mal
comportament. Tana és una
mica bruteta, no té cap mira-
ment i sempre es taca. Tina té

el costum de tafanejar-ho tot
de manera compulsiva. Tino
fa fàstics al menjar com un
desganat llepafils i tan sols es
desfà per les llepolies. Quan
estan tancats a la “cambra de
les rates”, a tots tres se’ls apa-
reix Tirant Tumpet, una bar-
reja de mag i mestre de ceri-
mònies. Aquest modern “ho-
me del sac” els imposa una
penitència exemplar: enfron-
tar-se a personatges fantàstics,
antiherois de fira, que perso-
nifiquen, fins a l’exageració,
les seves pròpies manies.

Molins i Disla no fan conces-
sions a la galeria, ni tracten els
seus lectors/espectadors com si
fossin uns beneits. Empren
procediments dramàtics sen-
zills, dinàmics i eficaços, par-
teixen d’un enfocament còmic i
irònic, plantegen temes de la
realitat actual i miren d’oferir
uns models de conducta, de
sociabilitat. A Rosegó, el rodamón,
el simpàtic protagonista dóna
una lliçó de vida, amistat i ge-
nerositat i transmet el gaudi de

la independència, la llibertat i
la solidaritat. Amb un to més
enjogassat i un propòsit més
simple, a Castigats!, els tres xi-
quets encarnen conductes apa-
rentment reprovables i, atemo-
rits, prenen consciència de l’a-
bast que tenen quan les veuen
augmentades de manera esper-
pèntica.

VERSIONS IL·LUSTRADES
Com és característic en la col-
lecció, els textos es comple-
menten amb il·lustracions ele-
gants i atractives. També s’a-
companyen d’una introducció
sobre l’autor i l’obra i d’unes
propostes d’escenificació ben
imaginatives que orienten so-
bre els elements bàsics de la
representació (els personatges,
l’espai escènic, el vestuari, la
música, la il·luminació). Les no-
tes preliminars i els suggeri-
ments escènics posen l’accent
en els aspectes espectaculars i
brinden possibilitats variades,
obertes a la creativitat, per ani-
mar-ne la representació. Tot
plegat és un bon estímul per
acostar el teatre a l’aula, per
treballar-ne col·lectivament les
múltiples facetes i per contri-
buir a formar dones i homes
crítics i creatius, que siguin ac-
tors i espectadors intel·ligents
del seu present.


