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Llegir o rellegir el llibre de Jean-François Lyotard 25 anys després

La postmodernitat

É
S e b a s t i à A l z a m o r a

s un enunciat que en
dues dècades ha esde-
vingut predicat; un
d’aquests termes ge-
nerals que han dege-
nerat en una etiqueta

que engloba múltiples fenòmens par-
ticulars, sovint detestables. De fet, ja
és aquesta degradació la que amb
gran perspicàcia havia encertat a des-
criure Jean-François Lyotard al llibre
que es considera fundacional de l’era
i el debat postmoderns, La condició
postmoderna, i que ara, vint-i-cinc anys
després de la seva publicació, ens ar-
riba finalment en una competent tra-
ducció catalana de Joan Pipó i Fran-
cesc Pons, a càrrec d’Angle Editorial.
Es tracta d’un text que, com ja ha dit
David Castillo, convé llegir o rellegir:
i a més, afegiríem, convé també fer-ho
amb una mica d’atenció, ni que sigui
per adonar-nos que no es tracta de cap
apologia ni de cap manifest progra-
màtic, sinó d’una denúncia anticipa-
tòria del que ens queia a sobre a curt
termini, i que ara, només vint-i-cinc
anys més tard, podem comprovar que
s’ha acomplert amb una exactitud
gairebé inexorable.

A diferència de Habermas, que ma-
nifestà la seva discrepància envers la
noció de postmodernitat amb un text
també famós titulat La modernitat: un
projecte inacabat, Lyotard donava per
liquidat el projecte de la Il·lustració,
però no ho feia amb l’alegria de qui
s’allibera d’un llast, sinó amb l’apesa-
rament de qui diagnostica les causes
d’una defunció i veu a venir que el
mal no s’atura aquí sinó que tendeix
a expandir-se: entre els vaticinis de La
condició postmoderna per a les societats
occidentals hi havia el control i la
gestió de la informació com a meca-
nismes de poder, les noves formes
democràtiques de censura que des-
prés Jean Baudrillard descriuria més
extensament, i els eixos fonamentals
del procés que un parell de dècades
més tard hem conegut amb el nom de
globalització.

De manera que ja es veu que això de
la postmodernitat, almenys en la seva
formulació original, no és que fos
precisament Xauxa, i potser si ens
haguéssim escoltat una mica més les
objeccions de Habermas (si més no en
el sentit de no donar la modernitat
per liquidada: al cap i a la fi, no ens
hem mogut tant com ens sembla de la
màquina de vapor) ens hauríem es-
talviat –Lyotard també– un encade-
nat de confusions interessades que

han servit per convertir el nom de la
postmodernitat en l’excusa perfecta
per al triomf de la niciesa i la des-
composició de les nostres societats. Al
fonament del debat sobre el que és
modern i el que és postmodern hi
havia la qüestió del saber i del conei-
xement, i de la seva consideració so-
cial i política com a finalitat en si, o bé
com a mer expedient instrumental.
Com bé sabem, s’ha imposat la segona
opció, i n’estem pagant dramàtica-

ment les conseqüències.
Com tot debat filosòfic vertader, el

de la postmodernitat té aplicacions
pràctiques perfectament visibles.
Quan ens lamentem que els nostres
sistemes educatius són cada vegada
més deficients o que la salut demo-
cràtica dels nostres governs és cada
dia més precària, hauríem de saber
que estem lamentant les conseqüèn-
cies de la mal anomenada postmoder-
nitat. Amb el seu recurs constant al
desplaçament de significats, i per tant
a la ironia fàcil, el que promou el
discurs postmodern és la dissolució
de les categories –de tot ordre– en un
bany maria de fets en ebullició, el de-
bat sobre els quals queda impossibili-
tat per la inèrcia mateixa de les bom-
bolles. Així vivim: rebent i expel·lint
bombolles que topen entre elles no-
més per esvair-se de seguida i deixar

l’espai lliure per a la
generació de més i
més bombolles. Vi-
vim de bombolles:
no res més ens arriba
dels nostres (falsos)
mitjans de comuni-
cació, els nostres
(falsos) dirigents po-
lítics i institucionals,
els nostres (falsos)
pensadors i escrip-
tors. La condició
postmoderna, porta-
da fins a les últimes
–potser les darre-
res– conseqüències,
ens ha aconduït al
pitjor dels sistemes
d’organització: una
democràcia formal
que serveix d’estruc-
tura per a la cons-
trucció d’un totali-
tarisme encobert,
articulat per la ig-
norància sobreinfor-
mada, l’analfabetis-
me escolaritzat, la
infantilització en
massa i la lletjor
sense pal·liatius.

En literatura, com
en política, el canvi
més decisiu introduït
per la postmoderni-
tat és el pas del ma-
crorelat al microre-
lat, és a dir: el ban-
dejament i l’abolició
del mite, el despres-

tigi de les construccions ideològiques i
estètiques d’abast global, en benefici
d’una concepció múltiple i fragmen-
tària de la realitat en què tot és relati-
vitzable i, per tant, igual. A partir d’a-
quí, es produeix la fal·laç assimiliació
del discurs postmodern i la seva frag-
mentació enganyosament igualitària
com a única forma vàlida per a l’ex-
pressió de la democràcia, com a dis-
curs de poder. I, des del moment que
s’incrusta dins el pensament col·lectiu
la idea que tot és igual, la simple frase
sóc un demòcrata és justificació suficient
per a les atrocitats de qualsevol polític
corrupte o per a les insubstancials
emanacions de tinta de qualsevol lite-
rat inepte. Cal foragitar el discurs pos-
tmodern com a discurs de poder, i re-
cuperar per començar les nocions
d’estructura, gust i categoria. Repassar
Lyotard és necessari, però encara sem-
bla més urgent recuperar Jünger, Cio-
ran i Brodsky.

■ Sebastià Alzamora. Escriptor

➤ ➤ ➤
En aquest refús sistemàtic dels ali-
ments –refús de caràcter psicològic–
hi té molt a veure una autopercepció
negativa de la pròpia imatge que, a
parer de l’interessat o interessada, no
es correspon amb el cànon estètic
corporal, el model prim, que la pu-
blicitat imposa actualment. El model
de bellesa, sobretot femenina, que
avui impera no és el de les deesses
prehistòriques (símbols de la fertili-
tat), ni tal com els pintors ens repre-
senten Venus, ni el model de Rubens
de les Tres Gràcies. Per un cantó,
doncs, hi ha la moda. L’anorèxia
nerviosa afecta principalment dones
d’entre quinze i trenta anys, i darre-
rament la incidència d’aquest tras-
torn ha augmentat molt. També pel
que fa als homes, si bé en una pro-
porció molt més baixa: un home per
cada deu dones afectades. Les perso-
nes amb anorèxia nerviosa pertanyen
majoritàriament a famílies amb un
nivell sòcio-econòmic alt o mitjà.

Però per un altre cantó, algun
component genètic hi deu influir,
com s’observa en la determinació de
l’índex de massa corporal i en el fet
que el sistema serotoninèrgic no
afecta exactament de la mateixa ma-
nera dues persones igualment mal
nodrides. Se sap que la pubertat pre-
coç augmenta les d’anorèxia nerviosa
(els adolescents hi són propensos pels
canvis neurohormonals que experi-
menten). Per a combatre les recaigu-
des, tant de l’anorèxia com de la bu-
límia, són eficaços els fàrmacs anti-
depressius. En fi, allà on volia anar a
parar: no es pot matar tot el que és
gras. I, no cal dir-ho, val més prevenir
que haver de guarir. Qui sap si la
multiculturalitat, que ens fa cada
vegada més visible i més normal la
diferència, ens pot ajudar a superar
certes obsessions i conductes. Hi ha
guanys nocius: davant d’un augment
mental de pes, cap país –tampoc el
nostre– no s’ho pot prendre amb
desgana.

El malaguanyat ecòleg Ramon
Margalef, traspassat fa poc, deia que
la ciència hauria de ser com la bona
música: en part anticipable, en part
sorpresa. Faran bé, doncs, les univer-
sitats, tant des de les facultats de ci-
ències sanitàries com de les de cièn-
cies de la comunicació, de preparar
professionals capaços d’anticipar-se a
presentar models sanitàriament cor-
rectes i a deixar-se sorprendre per tot
allò que els temps d’ara ens mostren
i ens aniran mostrant en el futur.

I un darrer apunt de llengua: el
mot talent, en femení, vol dir gana
(Més val talent que pa de forment), i, en
masculí, procedent del grec, indicava
el platet de la balança o quantitat
d’or o plata pesada, i, en el sentit
modern de capacitat intel·lectual, prové
de la paràbola evangèlica dels talents
que cal fer rendir. D’ací, és clar, el
títol d’aquest article.

■ Carles Riera. Professor de la Universitat Ramon Llull


