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À
ngel Castiñeira, di-
rector de la revista
Idees i del Centre
d’Estudis de Temes
Contemporanis i

professor a ESADE, ens pre-
senta a Catalunya com a projecte
una àmplia reflexió, escrita des
de la perspectiva catalana, so-
bre les qüestions que vertebren
la ciència política contempo-
rània. El llibre, premiat amb el
premi Fundació Ramon Trias
Fargas de l’any 2000, analitza
les principals transformacions
que experimenten les societats
contemporànies i acull els de-
bats que fonamenten els posi-
cionaments més recents en fi-
losofia política. L’autor repassa
al llarg d’aquest volum les
modificacions en el marc de
referència ideològic i en el
context cultural, polític i eco-
nòmic que s’han produït en els
darrers 25 anys. En aquest
sentit, descriu els efectes de la
globalització i el nou context
europeu, valora la substitució
de la societat desigual caracte-
rística del món industrial per
la nova societat del risc i, tam-
bé, examina l’aparició de nous
protagonistes en l’estructura
política mundial, la conforma-
ció de la nova societat del
benestar i la consolidació d’un
renovat eix polític basat en la
polarització entre els valors
culturals tradicionals i els
nous valors postmaterialistes
(fonamentats en la qualitat de
vida i l’autoexpressió). D’altra
banda, l’autor analitza l’evolu-

ció de les ideologies polítiques
i especialment la polèmica en-
tre liberals (encapçalats per
John Rawls) i comunitaristes
(de MacIntyre i Walzer a Taylor
i Etzioni), les successives inter-
pretacions del nou ordre in-
ternacional (de la fi de la his-
tòria de Fukuyama i el xoc de
civilitzacions de Huntington a
les reaccions identitàries tan
actuals que Barber descriu com
la Jihad contra MacWorld) i les
diferents reaccions de l’es-
querra davant el neoliberalis-
me (de la crítica del pensament
únic de Ramonet a la tercera
via de Giddens).

DOBLE DEBAT
Un doble debat travessa Cata-
lunya com a projecte de cap a fi.
Es tracta del que confronta la
vida comunitària a la indivi-

dualització i la interculturali-
tat a l’universalisme. Castiñei-
ra l’aborda a partir de l’anàlisi
de l’arrel de la lleialtat política.
En aquest sentit, distingeix
una arrel cultural comunitària
(que fonamenta la lleialtat en
una identitat construïda en
relació amb la història i la
cultura compartides per la co-
munitat) de l’arrel liberal (que
fa derivar la lleialtat de la lliu-
re elecció i consentiment dels
individus). Per Castiñeira, les
polítiques del reconeixement
proposades per Charles Taylor
o el disseny d’una nova política
multicultural suggerida per
Will Kymlicka responen amb
més profunditat als reptes po-
lítics que no el patriotisme
constitucional –que l’autor
qualifica de producte de labo-
ratori– formulat per Jürgen

Habermas. En opinió de Casti-
ñeira, que pren partit per un
liberalcomunitarisme que té
molt del personalisme d’inspi-
ració cristiana que en els anys
quaranta va formular Emma-
nuel Mounier, hi ha una ne-
cessitat d’arrels que no podem
oblidar. Ara bé, també argu-
menta Castiñeira que la qües-
tió de la identitat ja no pot ser
resolta des de la perspectiva
del tot o res, sinó que cal re-
conèixer la seva renovada
complexitat. A Catalunya com a
projecte s’examina la lògica de
les identitats i es confronten
les lleialtats excloents que
conformen la sobirania nacio-
nal amb les noves identitats
complexes que delimiten una
sobirania compartida i perme-
ten la pertinença a múltiples
comunitats polítiques.

Des d’aquesta renovada
perspectiva, Castiñeira es pre-
gunta si és possible una ciu-
tadania política postnacional i
com gestionar una multiplici-
tat de ciutadanies i regular
constitucionalment diversos
demos nacionals. A partir d’ací
l’autor defineix una estratègia
per encarar des de Catalunya
la pretensió unitarista que es
deriva de la idea d’Espanya
com a nació plural proposada
des del PP i per regular, lluny
de la temptació separatista,
un marc que reconegui la
plurinacionalitat de l’Estat i
l’especificitat cultural i políti-
ca de Catalunya. D’altra ban-
da, Castiñeira perfila els eixos
que han de permetre, davant
la creixent multiculturalitat
de la nostra societat, gestionar
la diversitat i acollir la dife-
rència, sense per això traspas-
sar els límits que defineixen el
nostre pluralisme social ni
tampoc difuminar el nostre
sentiment nacional. En aquest
sentit, l’autor conjuga el reco-
neixement del caràcter valuós
de totes les tradicions cultu-
rals amb un principi d’identi-
ficació que permeti promoure
la progressiva identificació cí-
vica i nacional de l’immigrant
amb el país d’acollida.

SÒLID I ARGUMENTAT
En conjunt, Catalunya com a
projecte es conforma com un
llibre sòlid i ple d’argumen-
tacions en què l’autor ha sa-
but presentar i desenvolupar
les qüestions que defineixen
aquest començament de se-
gle. En aquest sentit, i més
enllà de la discrepància par-
ticular de cadascú respecte a
la perspectiva de l’autor, és
una lectura recomanable que
ajudarà el lector a situar-se
en la complexitat de la nos-
tra època.

Lluita contra l’infortuni
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A
lexandre Jollien (Va-
lais, Suïssa, 1975) és
paralític de naixença
i actualment estudia
filosofia a la Univer-

sitat de Friburg. A través de la
seva obra sabem que pateix
atetosi, una síndrome causada
per una lesió cerebral que
provoca moviments involun-
taris a la cara i a les extremi-
tats, especialment les superi-
ors, que va escriure Elogi de la
feblesa als 23 anys mentre es-
tudiava filosofia, després
d’haver-ne passat disset en un

centre especialitzat per a per-
sones discapacitades, i després
d’haver superat el segon ense-
nyament en un institut nor-
mal.

Podríem situar el llibre de
Jollien a mig camí de l’obra
testimonial, del relat autobio-
gràfic, i la reflexió filosòfica.
Perquè encara que l’autor se
centra en la seva singular ex-
periència, les preguntes que
formula i la resposta que es
dóna transcendeixen el mer
particularisme i esdevenen
d’interès general. Escrit a la
manera d’un diàleg amb Sò-
crates, el llibre planteja tot un
seguit de qüestions molt sug-
gestives que, si més no, posen
de relleu el poc que sabem de
la vida interior d’un discapa-
citat físic o mental.

El primer aspecte que l’au-
tor qüestiona és el de la com-

miseració i la pietat pròpia i
dels altres, que rebutja deci-
didament. Afirma que el pri-
mer pas per a superar el seu
handicap està en el fet d’ac-
ceptar que “mai no seré nor-
mal” i que “no hem d’escapo-
lir-nos de la discapacitat”. Ai-
xí, Jollien, amb la força de la
voluntat i el suport moral dels
seus companys, aconsegueix
fugir del destí que li tenien
preparat: “Enrotllar cigars en
un taller ocupacional”. Al
costat de l’acceptació de la
pròpia anormalitat, a Jollien li
caldrà “trobar la força per
comprendre l’incomprensi-
ble, per perdonar l’imperdo-
nable, i a la vegada fer-ho, si és
possible, amb alegria”. I l’au-
tor va trobar aquesta força en
la mirada, els mots farfollats,
els cops a l’espatlla, dels amics
del centre de discapacitats,

l’afecte, en definitiva, dels seus
iguals, que no el compadien ni
se’n burlaven. Els educadors
del centre no surten gaire ben
parats en l’obra de Jollien, que
els presenta més preocupats
per omplir fitxes i fer inacaba-
bles reunions que realment
interessats per les persones de
les quals tenien cura i que ne-
cessitaven l’estímul de l’afecte
i el calor humà que, aneu a
saber per quines raons, els re-
gatejaven. Jollien, a més de re-
tre homenatge als companys
en la dissort –Luc, Jean, Jerô-
me, Adrian–, que van ajudar-lo
tant, parla del gran auxili que
li va prestar el pare Morand, el
capellà del centre, l’home que
el va introduir al món de la fi-
losofia i que no el va sermone-
jar mai.

UN COMPANY PRECIÓS
Jollien va realitzar el pas deci-
siu a l’institut, a l’escola oficial,
entre adolescents normals que,
si inicialment el miraven com
una bèstia rara, sense cap me-
na de pietat, afortunadament
aviat el van considerar com un
més de la colla. Aquest fet i el

descobriment de l’ordinador,
que “va esdevenir un company
preciós” i li va estimular la set
de cultura, van constituir els
elements cabdals de la seva
evolució personal, el trampolí
que el va acostar a la filosofia,
“entesa com a lluita contra els
clixés, les carrincloneries”.

Encara que el mateix autor
digui “no pretenc de cap de les
maneres exposar-te una teoria
finament elaborada, sinó sim-
plement donar testimoni de
múltiples impressions viscu-
des”, l’obra de Jollien qüestio-
na la distinció entre normal i
anormal i fa capgirar el que fins
ara crèiem saber sobre tot allò
que és diferent, aliè, estrany. Al
llarg de la lectura d’ Elogi de la
feblesa no hem pogut obviar la
imatge del savi físic Stephen
Hawking, autor de Breu història
del temps, i el record del llibre
de Mich Alban, Els dimarts amb
Morris, que descriu les trobades
amb Morris Schwartz, expro-
fessor de sociologia, condem-
nat a mort per una malaltia
incurable, dos testimonis molt
diferents d’una mateixa lluita
contra l’infortuni.


