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La fi de la modernitat
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P
er iniciativa d’Angle
Editorial i el Centre
d’Estudis de Temes
Contemporanis es pu-
blica per primera ve-

gada en català el llibre amb què
el filòsof francès Jean-François
Lyotard decretava l’any 1979 la
fi de la modernitat. La condició
postmoderna és, com recorda
Joan Pipó en el pròleg d’aquesta
edició, un dels dos textos que
van desencadenar la controvèr-
sia entre modernitat i postmo-
dernitat que, en bona part, va
marcar el debat filosòfic durant
els anys 80. L’altre text a què
ens referim és una conferència
que el filòsof alemany Jürgen
Habermas llegia el setembre
del 1980 a Frankfurt amb mo-
tiu de rebre el premi Adorno.
En aquesta conferència, titula-
da La modernitat: un projecte ina-
cabat, Habermas ratificava la
continuïtat del projecte il·lus-
trat, a la vegada que insistia en
l’adequació dels seus objectius
que sintetitzava en l’emancipa-
ció de la humanitat i el seu de-
finitiu alliberament de les tra-
dicions heretades del passat.

El debat, en poques paraules,
es circumscrivia a si el malestar
del projecte modern era a casua
de les mateixes conseqüències
de la Il·lustració o, al contrari, a
les conseqüències d’una manca
d’il·lustració. Certament, la po-
sició de Habermas era equidis-
tant a la manifestada un any
abans per Lyotard, que, en el
marc del seu Informe sobre el sa-
ber, havia afirmat la fi d’una
època. La Il·lustració era, en
opinió de l’autor de La condició
postmoderna, un projecte impos-
sible que, com afirmaria en el
subsegüent Le postmoderne expli-
qué aux enfants (1986), no sola-
ment ha estat abandonat i
oblidat, sinó destruït i anihilat.
Lyotard identificava com a post-
moderna la incredulitat envers
els metarelats que afectava tant
els relats de legitimació tradi-
cional com els moderns, sigui
en la versió de progrés conti-
nuat i inesgotable com en la de
societat sense classes. La funció
narrativa, remarcava el filòsof
francès, havia perdut els pun-

tals en què recolzava: el gran
heroi, els grans perills, els grans
periples i la gran fi havien
quedat desbancats per una no-
va lògica –ara tan propera a
nosaltres– que únicament ce-
lebra la màxima eficàcia i ope-
rativitat.

Lyotard substituïa l’aspiració
universalista del llenguatge
modern per la particularitat i
discontinuïtat que recolzava en
els jocs de llenguatge descrits
per Wittgenstein a les Investiga-
cions filosòfiques. L’heterogeneïtat
dels jocs de llenguatge havia de
permetre una multiplicitat de
jugades que venia a configurar
una societat diversa i dispersa
en què la textura de relacions
era més complexa i més mòbil
que mai. No hi havia lloc,
doncs, per a un únic univers
sinó per a una infinitat de
mons diferents –de microre-
lats, si es vol– que ja no eren
assimilables a un únic discurs
global. La modernitat, argu-
mentava Lyotard, esclatava en
una heterogeneïtat de jocs de
llenguatges, mentre el nou sa-
ber postmodern era “capaç d’a-
finar la nostra sensibilitat cap a
les diferències i reforçar la nos-
tra capacitat per suportar l’in-
commensurable”.

Les reflexions de Lyotard so-
bre la postmodernitat venien
determinades per una anàlisi
sobre les transformacions del
saber en les societats postin-
dustrials, el veritable fil con-
ductor d’aquest llibre. L’adqui-

sició del saber, explicava el fi-
lòsof francès, havia deixat de
ser indissociable de la formació
de l’esperit per convertir-se en
una altra mercaderia. Aquesta
transformació venia determi-
nada per la nova hegemonia de
la informàtica que imposava
una exteriorització del saber
respecte als seus agents, que
passaven a ser simplement
productors i consumidors de
coneixement. El saber en el
món postmodern deixava de
constituir un fi en si mateix i
adquiria un nou valor de canvi
que reemplaçava el seu pretèrit
valor d’ús. El saber, advertia
Lyotard, s’havia ja convertit en
la principal força de producció,
tal com es podia constatar en el
creixement del sector terciari
en les economies occidentals, a
la vegada que constituïa la
principal causa d’escanyament
dels països en vies de desenvo-
lupament. L’autor francès assi-
milava saber i poder, i advertia
que són dues cares d’una ma-
teixa qüestió i indicava que si
abans els Estats nació es bara-
llaven per dominar territoris i,
més endavant, per dominar
l’explotació de les matèries pri-
meres, en el futur ho farien per
controlar les informacions.

Els vaticinis de Lyotard ana-
ven, però, encara més enllà i ja
en les primeres pàgines del lli-
bre augurava, amb notable en-
cert, la reobertura del mercat
mundial, el declivi de l’alterna-
tiva socialista, la pèrdua de pes
dels Estats nació, l’obertura del
mercat xinès als intercanvis
comercials i la substitució de la
classe política tradicional per
una nova classe dirigent for-
mada per caps d’empresa, alts
funcionaris i dirigents de grans
organismes professionals, sin-
dicals, polítics i confessionals.
Més enllà, però, d’aquestes en-
certadíssimes consideracions
sobre el futur del que ara és el
nostre present, Lyotard dedica-
va bona part del seu informe a
una valoració de la ciència, que
era reduïen a la condició d’ide-
ologia o a la d’instrument del
poder. La investigació científica
mai és innocent, explicava
l’autor francès, sinó lligada a la
voluntat de domini. La veritat
quedava així associada a la dis-
ponibilitat del pressupost més
alt i la raó adjudicada al més
poderós. Aquesta era l’última
clau de volta amb què Lyotard
derruïa el vell edifici de la mo-
dernitat per proclamar la con-
dició postmoderna de les socie-
tats postindustrials.

PERFIL
➤ Jean-François Lyotard (1924-1998), professor durant
molts anys de la Universitat de París-VIII (Vincennes), va ser
membre de Socialisme ou Barbarie, un grup de crítica al
capitalisme que, a la vegada, no s’estava de censurar la de-
riva burocràtica del comunisme soviètic. Les seves princi-
pals obres filosòfiques les va escriure, però, un cop aban-
donada la militància marxista: ‘La condició postmoderna’
(1979), que es publica en català per primera vegada
vint-i-cinc anys després de la seva aparició, ‘Le postmoderne
expliqué aux enfants’ (1986), un recull d’articles en què
l’autor responia als comentaris i crítiques que havia gene-
rat l’anterior llibre, i ‘Le différend’ (1983), que l’autor con-
siderava el seu llibre definitiu.

Lyotard presentava ‘La condició postmoderna’, un informe
sobre el saber encarregat pel Consell de les Universitats del
govern del Quebec, com un escrit de circumstàncies i res-
saltava, en la introducció al llibre, la seva condició de filòsof
i no pas d’expert. L’obra, que ara el lector podrà jutjar amb
la justesa que permeten els vint-i-cinc anys transcorreguts
des de la seva publicació, constitueix un excel·lent exercici de
previsió de les transformacions que havien de produir-se en
les societats contemporànies. Cal recordar que quan Lyotard
escrivia el seu informe el món vivia encara en plena Guerra
Freda i la informàtica era tan sols una tecnologia incipient.
El filòsof francès s’atrevia, però, a diagnosticar, amb extra-
ordinari encert, molts dels canvis que havien de produir-se
en l’últim tram del segle XX. Lyotard havia sabut percebre
que la societat que venia ja no era deutora d’un antropologia
newtoniana, com ho havien estat l’estructuralisme o la teo-
ria de sistemes. Per contra, s’acostava a la pragmàtica lin-
güística de Wittgenstein i resseguia amb el seu discurs els
canvis que, des del món de la ciència, havien aportat René
Thom, amb la teoria de les catàstrofes, o Ilya Prigorine, amb
la renovació de la termodinàmica, tot iniciant una renovació
teòrica que establia la mateixa evolució de la ciència com a
discontínua, catastròfica, no rectificable i paradoxal. La sín-
tesi de Lyotard decretava la nova condició postmoderna que
identificava amb una irreversible incredulitat envers els
grans relats que havien sostingut la modernitat.


