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El filòsof nord-americà Noam Chomsky ha publicat un recull de conferències

A S S A I G

El supervivent
P A U D I T O T U B A U

Noam Chomsky, L’educació.
La millor forma per formar
persones lliures i amb criteri.
Traducció de Joan Solà.

Columna. Barcelona, 2005.

E
l títol original d’a-
questa recopilació
d’assaigs, conferènci-
es i papers diversos,
On Democracy & Educa-

tion, recull de manera més fidel
a l’imposat per imperatius de
càlcul els eixos sobre els quals
discorren les diverses idees de
Chomsky, un dels pocs super-
vivents íntegres de la relativa
desbandada dels pensadors
progressistes de la darrera dè-
cada. Reduïts els intel·lectuals
a fatídiques aparicions esporà-
diques als mitjans de comuni-
cació, més o menys vàcues com
a maniobres de denúncia i ca-
da vegada més diluïdes o es-
paiades; engolits i capgirats
pels mecanismes de la societat
de l’espectacle amb què tot cau
sota sospita d’interessos perso-
nals, més enllà de les raons,
tensions i conviccions dels de-
bats sobre les coses, la seva fi-
gura ha esdevingut insígnia
d’algunes lluites d’emancipa-
ció social per la coherència i la
constància demostrades amb
els anys, tant per la desgana a
l’hora de participar en fires de
vanitats com per l’activisme
indeclinable que el caracterit-
zen, perquè és dels pocs que
encara són capaços d’anar-se’n
al Brasil per contribuir en l’a-
venç de les col·lectivitzacions
de terres, per esmentar només
una de les moltes dèries que
l’han ocupat durant els darrers
temps.

Màxim exponent dels filò-
sofs socials llibertaris amb
solvència intel·lectual de l’ac-
tualitat, teòric i científic de
trajectòria impecable, amb
traces que han esdevingut ir-

renunciables en temes com
ara la gramàtica generativa i
la psicologia cognitiva,
Chomsky no tan sols és un
dels pensadors vius amb més
capacitat d’anàlisi de les difi-
cultats d’incidència a les quals
s’enfronta avui tota mena de
crítica social, un acèrrim de-
fensor de la racionalitat en les
discussions públiques, de la
ciència empírica més avança-
da i de les humanitats i les
arts en general com a instru-
ments de coneixement de la
realitat amb l’objectiu últim
de col·laborar en la formació
“d’éssers humans lliures asso-
ciats entre si en peu d’igual-
tat”, en afirmació del seu ad-

mirat John Dewey, sinó que ha
pledejat sempre en contra
dels interessos privats corpo-
ratius que capitanegen amb
disfresses de pluralisme de-
mocràtic –estratègies de fa-
bricació de consensos que in-
clouen dissensions preconce-
budes i mesurades en què les
conviccions exerceixen d’apa-
radors crítics de decisions
preses– la política i la propa-
ganda arreu del món.

FILOSOFIA DE L’EDUCACIÓ
De la tradició llibertària i
pragmàtica nord-americana
n’ha derivat una filosofia de
l’educació que situa la polè-
mica principal en la preferèn-

cia per l’intent de treure en-
fora o fer florir en l’alumne el
que s’acosti més a les seves
tendències i capacitats natu-
rals, sense renunciar al neces-
sari exercici de certa autoritat,
com a manera d’evitar les
mancances i les insuficiències
de verbs com ara instruir o
inculcar –tots dos deriven per
algun motiu de la vella marca
imperial llatina– que tenen
un regust més proper a aque-
lla altra cosa que anomenem
adoctrinar. Chomsky va més
enllà, o torna més ençà, quan
observa les ramificacions en-
tre els sistemes coercitius d’e-
ducació i els conceptes con-
ductistes que descriuen la

ment com un llençol blanc,
imprimible, de la naturalesa
humana, conceptes que no
només li semblen molt discu-
tibles a partir de la idea d’e-
xistència de certa coneixença
innata en cadascú, la qual ca-
racteritza les seves aportaci-
ons en filosofia del llenguatge
i de la ment, sinó que veu com
a subsidiaris dels intents de
manipulació i de control del
comportament que soscaven
les llibertats individuals.

EL FEIXISME ESTATAL
La distinció més polèmica i
punyent del conjunt, això no
obstant, és la que assimila el
socialisme i el feixisme esta-
tals amb el corporativisme
privat amb què es governa a
l’ombra als Estats Units, una
mena d’Estat absolutista que
ha esdevingut tan gran, pode-
rós i autocràtic com qualsevol
tirania, i que té, a més, l’a-
vantatge propagandístic de
presentar-se amb les immillo-
rables credencials de la políti-
ca democràtica, a la qual paga
i promou a través del discurs
públic de les llibertats i l’e-
naltiment d’una terminologia
que difereix o deixa en segon
terme la substància última de
les coses. Més enllà del fona-
ment autoritari dels dos siste-
mes, Chomsky evita les com-
paracions entre casos perquè
no ha estat mai un defensor
de l’imperialisme soviètic que
va seduir durant dècades, en
especial després del 1945, bo-
na part dels intel·lectuals eu-
ropeus de l’esquerra compro-
mesa. No es podia esperar
menys d’un llibertari que es
considera deutor dels il·lus-
trats i els demòcrates radicals
de les revolucions tant fran-
cesa com nord-americana, i
que, després de tantes i tantes
derrotes, segueix confiant en
la capacitat dels congèneres
per revertir qualsevol situació
que impliqui l’exercici de la
dominació política.

N A R R A T I V A

Paraules de gran calibre
A N N A T O M À S

Miquel Ferrà i Martorell,
Abdallah Karim, el predicador.

Premi Ciutat de Palma
Llorenç Villalonga.
Editorial Moll.

Palma, 2005.

C
ombinar amb har-
monia la recerca do-
cumental amb la
fantasia. Aquest és el
secret de les bones

novel·les històriques. Malgrat
que la recepta sembla fàcil a
primer cop d’ull, cal prou sa-
viesa per trobar l’equilibri
just. Miquel Ferrà i Martorell
(Sóller, 1940) ha demostrat al
llarg de la seva trajectòria,
amb més de cinquanta títols
publicats, ser tot un mestre.
Un estil fluid, una recerca do-
cumental profunda, voluntat
pedagògica, compromís amb
els més desvalguts i una ines-
gotable imaginació basteixen
obres com ara La guerra secreta
de Ramon Mercader, Allah Akbar
(el morisc) i Les llegendes del Che.
Ara torna a endur-se el premi
Ciutat de Palma Llorenç Villa-

longa, com ja va fer el 1987,
amb el retrat literari d’un per-
sonatge mític, Abd el-Krim
el-Jattabi (Ashdir, 1882 - el Caire,
1963), que el 1921 va iniciar un
aixecament armat contra Es-
panya, primer, i tot seguit
contra França. Després d’una
sèrie de victòries dels rifenys,
entre les quals la d’Annual, el
1921, les tropes combinades
hispano-franceses van desem-
barcar a Al-Hoceima i van ocu-
par Ashdir (1926), quarter ge-
neral d’Abd el-Krim. Aquest,
presoner dels francesos, va ser
deportat a l’illa de la Reunió,
d’on va fugir el 1947, i va tro-
bar refugi a Egipte, on va crear
nous moviments arabistes d’a-
lliberament nacional.

AMB LLICÈNCIA CREATIVA
Combinant documentació
d’arxiu (informe Picasso, he-
meroteca, correspondència) i
llegenda popular, creences i

costums, i amb una certa lli-
cència creativa, Ferrà i Mar-
torell extreu l’essència d’a-
quest berber bohemi, romàn-
tic, rebel i republicà, anome-
nat El Jattabi, és a dir, El predi-
cador. I és que tot i ser un ferm
lluitador, la seva força no
eren unes cames ràpides o
uns braços potents, sinó la
seva oratòria, “perquè les
meves arengues encenen de
seguida la sang dels comba-
tents i les meves raons els fan
marxar vers l’enemic amb
una moral absoluta [...]. Això
em reafirma que l’arma més
poderosa no és la mina ex-
plosiva, el canó de gran cali-
brada o la metralladora més
moderna, sinó quelcom tan
senzill com la paraula, la pa-
raula que desperta l’esperit i
remou els instints”.

L’escriptor, periodista i
historiador ens presenta la
vida d’aquest líder revolucio-

nari en un moment crucial de
la seva trajectòria. És a dir, els
anys abans de la batalla del
1921. Llavors Abd el-Krim
exercia com a professor de
llengües indígenes, funciona-
ri del govern colonial i re-
dactor de la secció àrab del
diari El Telégrafo del Rif. És en
aquestes pàgines on emprarà
el poder del seu verb punyent
per dir unes quantes veritats:
“El Rif no combat els espa-
nyols ni sent cap mena d’odi
envers el poble espanyol. El
Rif, que resti ben clar, combat
l’imperialisme invasor que
ens arrabassa la nostra lliber-
tat [...]. He de manifestar al
noble poble d’Espanya que els
patriotes del Rif estam dispo-
sats i en condicions de per-
llongar la lluita contra l’es-
panyol armat que ens vol ro-
bar els nostres drets i tanma-
teix tenim les portes obertes
per a rebre de bon grat l’es-

panyol sense armes, ja sia
tècnic, comerciant, industri-
al, agricultor o obrer”. Com
assenyalava Juan Goytisolo a
De la Ceca a la Meca, “el discurs
anticolonialista d’Abd el-K-
rim, que invocava uns drets
reconeguts avui dia en la
Carta de les Nacions Unides,
era en la seva època lúcid i
premonitori”.

LA CONCUBINA DEL MILITAR
El vessant polític del prota-
gonista s’alterna no només
amb anècdotes significatives
de la seva infància, sinó
també amb el relat de la seva
relació amorosa amb la con-
cubina d’un alt càrrec mili-
tar espanyol, el general Sil-
vestre. “Aquell home, amb la
seva veu desagradable, un
poc metàl·lica i nasal, seria a
la llarga la meva dissort”.
D’aquesta manera, el llibre
esdevé una biografia apassi-
onant i amena de la qual tant
en gaudiran adults com ado-
lescents. Dotat d’una prosa
molt precisa i eficaç, el dar-
rer llibre de Ferrà i Martorell
rememora un tenaç lluita-
dor, l’epopeia del qual conti-
nua ben viva.


