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Podem llegir quatre conferències del filòsof francès Gilles Lipovetsky

Narcís postmodern
A S S A I G

X A V I E R F I L E L L A

Gilles Lipovetsky, Metamorfosis
de la cultura liberal. Ética, medios

de comunicación, empresa.
Traducció de Rosa Alapont.

Anagrama. Barcelona, 2003.

E
ls textos aplegats en
aquest llibre corres-
ponen a quatre con-
ferències pronuncia-
des pel filòsof francès

Gilles Lipovetsky amb motiu
d’una estada al Canadà el no-
vembre del 2001. En aquests
textos l’assagista francès re-
prèn alguns dels temes avan-
çats en les seves obres prece-
dents, que, des de La era del va-
cío i El imperio de lo efímero fins
a El crepúsculo del deber –tots
traduïts al castellà per Ana-
grama–, constitueixen una
particular aproximació a l’a-
nàlisi de l’individualisme con-
temporani.

En poques paraules, el que
Lipovetsky descriu és l’aparició
de les noves modalitats de so-
ciabilitat que, amb un mínim
d’austeritat i un màxim de de-
sig i hedonisme, vertebren la
postmodernitat. Vivim, ha ex-
plicat Lipovetsky, una segona
revolució individualista en què
el vell esperit del deure cívic ha
estat substituït per una moral
sense obligació ni sanció que
exalta la felicitat i el benestar
individuals.

Els dos primers textos inclo-
sos en aquest llibre són una
meditació actualitzada sobre el
paper de l’individu postmo-
dern. D’una banda, Lipovetsky
reflexiona, un cop esmorteït
l’hiperindividualisme desenfre-
nat dels 80, sobre el nou camí

que, a inicis del segle XXI, pren
l’interès de l’individu per ell
mateix. Des de l’edat i l’ali-
mentació fins al treball i la ju-
bilació, explica l’assagista fran-
cès, són viscuts des d’una nova
sensació d’inseguretat. Narcís,
vint anys després de la publica-
ció de La era del vacío, ha caigut
en la trampa de la postmoder-
nitat i apareix espantat per la
fragilitat de la seva existència.

RESSORGIMENT DELS VALORS
En el segon d’aquests textos,
Lipovetsky defensa el ressorgi-
ment dels valors, que associa a
un discurs que ja no està do-
minat pels grans imperatius
morals, sinó decidit autòno-

mament per un individu que,
malgrat tot, continua partici-
pant d’un nucli estable de va-
lors que abasta des del respecte
per la individualitat fins a la
promoció de les llibertats, la
tolerància i el pluralisme.

L’empresa i els mitjans de
comunicació són el centre de
les reflexions que Gilles Lipo-
vetsky desgrana en els dos
darrers textos. En tots dos ca-
sos l’autor francès recull les
transformacions que, en un i
altre àmbit, ha provocat la
postmodernitat. Així, la reva-
lorització de l’individu exigeix
que les empreses es dotin de
codis ètics que posin de mani-
fest la preocupació per resituar

la dimensió humana en el seu
si. Finalment, en el darrer dels
textos, l’autor examina el pa-
per dels mitjans de comunica-
ció en la societat postmoderna.
La seva anàlisi ressegueix les
complexes relacions entre els
mitjans i una audiència que no
cau en la uniformitat, però que
redueix la seva capacitat d’e-
lecció a un zàping compulsiu.
En aquest quart assaig, com en
els tres anteriors, l’autor ens
recorda que ja no és l’hora
d’arguments hipercrítics ni
d’impugnacions globals, sinó
d’exhortar la innovació i la
imaginació per avançar per la
via d’una més gran autonomia
responsable dels individus.

A S S A I G

Maria Riba Megías,
Demà. Guia de

desenvolupament sostenible.
Intermón Oxfam.

Barcelona, 2003.

E l model de creixe-
ment de la nostra
societat està basat en

l’explotació dels recursos
naturals com si fossin in-
finits. Aquest creixement
sense límit impulsa la de-
gradació del medi ambi-
ent i malmet molts dels
recursos bàsics que les ge-
neracions futures necessi-
taran per a la seva super-
vivència. Aquestes reflexi-
ons constitueixen el punt
de partida de la guia de
desenvolupament sosteni-
ble que la biòloga Maria
Riba exposa a Demà.

L’autora revisa en cinc
grans blocs temàtics –de-
dicats a l’aigua, l’energia,
l’aire, el sòl i la biodiver-
sitat–, qüestions fona-
mentals per al futur del
nostre planeta, com ara la
pluja àcida, l’efecte hiver-
nacle, la capa d’ozó, la
desertització i les espècies
en vies d’extinció.

En el darrer capítol
l’autora es pronuncia per
recuperar el protagonis-
me de les comunitats lo-
cals per avançar en el ca-
mí cap a la sostenibilitat i
repassa les eines que, des
del reciclatge i la taxa To-
bin fins al comerç just,
han de permetre fer del
món un lloc per viure. X.F.

Josep Dalmau,
Contra els punts

del Camino de l’Opus Dei.
Edicions de 1984.

Barcelona, 2004.

A quest llibre, titulat en
origen Contrapunts al
Camí de l’Opus Dei, va

ser publicat la diada de
Sant Jordi del 1969. Aquell
mateix dia, a les 12 del
migdia, el llibre va ser se-
grestat per la policia fran-
quista, seguint les ordres
de Manuel Fraga Iribarne,
que en aquell moment era
ministre d’Informació i Tu-
risme del general Franco.

Quan mossèn Josep Dal-
mau va escriure aquesta
obra creia veure en l’Opus
Dei “una actitud religiosa
de fons integrista que, si
entrava en un procés ex-
pansiu, podia comportar
resultats lamentables”.
Ara, després de trenta-cinc
anys de l’aparició del lli-
bre, mossèn Dalmau creu
confirmada la seva alarma.
L’Opus ocupa llocs clau en
el poder de l’Estat i fins i
tot al mateix Vaticà. Ara,
escriu l’autor d’aquests
contrapunts, “tenen la pa-
ella pel mànec, i el mànec
també”. D’aquí que rescati
aquella obra per denunci-
ar, punt per punt, un ide-
ari que mossèn Josep Dal-
mau creu nefast per a l’in-
dividu. X.F.

Crònica de la ciutat perduda

N A R R A T I V A

J O S E P M A N U E L S A N A B D O N

Pere Duch i Pilar Millán,
Contra la ciutat. Edicions

Brosquil. València, 2004.

Q
ue vivim una època
de canvis accelerats
ho prova el fet que
molts escriptors que
ja han superat els
quaranta anys s’han

decidit a explicar com eren
aquells anys 50, 60 i 70 que van
viure en la seva infantesa, un
món totalment diferent a l’ac-
tual i que per això desperta
l’interès literari. S’afegeix al
grup Pere Duch, home fona-
mental en la cultura de la ciutat
de Castelló de la Plana en els
darrers anys, ja que és el propi-

etari de la Llibreria i del Foro
Babel, i juntament amb Pilar
Millán ha recreat la vida del seu
barri en els darrers anys 60 i
primers 70.

Fins a l’any 2000, en què fou
soterrada, la ciutat de Castelló
estava dividida en dos per la via
del tren que la travessava pel
mig; això imprimia caràcter als
seus habitants, que es dividien
en dos grups ben definits, els de
dalt i els de baix de la via. El
narrador de la història és dels
qui viuen dalt de la via, un barri
que en els anys 60 i 70 estava
prou abandonat i era habitat
sobretot per emigrants i per la
gent més humil de Castelló, els
que vivien no a la ciutat, sinó
contra la ciutat.

En els primers capítols se’ns
va mostrant sobretot la vida dels
infants al carrer, els perillosos

jocs al voltant de la via, les ex-
pedicions apassionants a través
del riu Sec, els jocs als descam-
pats de la zona, les visites al ce-
mentiri, la presència de la car-
retera nacional 340, la general,
com se la coneixia, una altra
frontera que separava la ciutat,
però que per a la gent del barri
constituïa una finestra oberta al
món, per la qual veien circular
els primers cotxes i els turistes.

LES ESTRETORS AL BARRI
En aquesta primera part del lli-
bre trobem les estretors que
passen les famílies del barri, la
manera de celebrar les festes, els
menjars, les seves pors i les seves
il·lusions, els diferents establi-
ments, la contradictòria relació
amb la religió i el poder i per-
sonatges pintorescos, que ama-
guen un passat.

A poc a poc aniran arribant
al barri les primeres televisions
i els primers cotxes, i el nen es
farà gran i anirà a l’institut,
que suposarà per a ell el des-
cobriment d’un altre Castelló i
d’altres classes socials. Alhora,
el llibre agafarà ara un to dife-
rent, en què predominarà la
descripció de diversos carrers i
llocs de reunió dels joves d’a-
leshores, d’alguns edificis sin-
gulars dels quals es fa una mi-
ca d’història o s’expliquen
anècdotes.

El darrer capítol té un to
d’una certa enyorança per
aquell món desaparegut, però
celebrant que el barri ja no viu
contra la ciutat; allí es troba,
per exemple, la Universitat
Jaume I.

Aquest llibre farà les delícies
d’aquelles persones que conei-
xen bé la ciutat de Castelló de la
Plana, per la natural identifica-
ció amb el temps i sobretot els
espais que s’hi descriuen, però
també serà interessant per a la
resta de lectors, per l’amenitat i
frescor amb què està escrit, per
les històries que s’hi narren i
com a document d’una època.


