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CULTU A

Comencem amb una pre-
gunta delicada: hi ha va-
lors universals? I ara, en
cas que la resposta hagi

estat positiva, seguim amb una altra
directament pertorbadora: què fem
amb aquelles cultures que, per les
raons que siguin, no els accepten
com a propis? O plantejat d’una ma-
nera encara més expeditiva: resulta
legítima la imposició per la força
d’aquests valors, en nom de la seva
suposada universalitat? Ja veuen
que el tema no és precisament trivi-
al... Des d’una perspectiva marxista,
el sociòleg Immanuel Wallerstein
(Nova York, 1930) gosa, si més no,
plantejar un problema que alguns
defugen amb excuses d’allò més va-
riades. En tot cas, l’existència –més
ben dit: la persistència– del proble-
ma és evident, innegable. Una altra
cosa és la solució, que Wallerstein,
com veurem més endavant, porta a
l’esfera de la paradoxa per mitjà
d’una fórmula més aviat metafòrica.

La Declaració Universal dels Drets
Humans, aprovada per l’ONU poc
després de la fi de la Segona Guerra
Mundial, va estar condicionada per la
lloable voluntat de posar aturador a
una violència que havia arribat a lí-
mits mai vistos, i que va causar la
mort de quaranta milions de perso-
nes. El contingut del text, però, també

Universos
paral·lels

Assaig❚ Ferran Sáez Mateu

El sociòleg nord-americà Immanuel Wallerstein

A.
KO

U
PR

IA
N

OV
/C

RE
AT

IV
A

CO
M

M
O

N
S

Aprincipis dels 90 un editor cata-
là justament famós per la seva

faceta d’emprenedor anava propo-
sant a tots els escriptors joves amb
què es creuava que li escrivissin una
novel·la ambientada en un pis d’es-
tudiants. No va trigar gaire a sortir-
ne una i aquí es va acabar la moda.
Poc temps després va tenir una altra
idea: ens calia una novel·la sobre els
fets de l’11 de setembre del 1714. Aquí
va tenir una mica més de sort i, que
jo recordi, un parell d’escriptors van
generar uns llibres bastant gruixuts
sobre el tema.

Aquell editor ja està retirat, però la
sevapetjaesmanté.Hodicper lapro-
liferació de novel·les ambientades en
monestirs que els escriptors catalans

Novel·la❚ Joan Josep Isern

Cabòries monacals
estan traient a la llum en els darrers
mesos. Generalment són llibres cons-
truïts a partir d’un canemàs de fets
històrics damunt del qual la imagina-
ció de l’autor elabora un argument
d’intriga amb morts misterioses, llui-
tes pel poder, persecucions en els
calls, sexe monacal, possessions dia-
bòliques i estralls de la pesta negra.

És raonable pensar que si la moda
s’està imposant és perquè deu
haver-hi un públic que acull aquest
tipus de llibres. El meu respecte,
doncs, per a tots els implicats. Tot i
que confesso que el meu interès per
aquests llibres és bastant escàs.

He de dir, però, que de tot el que
s’ha publicat fins avui sobre aquesta
matèria Els secrets de la reina, de

Xulio Ricardo Trigo (Betanzos, 1959),
és el que més s’aguanta. Per una raó
molt simple: Trigo és un home que
coneix bé l’ofici –la seva bibliografia
és llarga i amb uns quants títols bri-
llants– i, per tant, garanteix en les
seves obres un mínim de solidesa.

De l’actualitat al segle XIV
També he de dir que aquesta histò-
ria a cavall d’una investigació feta
avui sobre un possible assassinat es-
devingut al segle XIV al monestir de
Poblet queda bastant per sota del
cicle de Ligàcia amb què Trigo ha es-
crit els seus millors llibres fins avui.

Els secrets de la reina, a més, sem-
bla escrita amb una certa precipita-
ció. Ho dic per la presència de frases

com ara “Una calba que ja mostrava
un grapat d’idees sense direcció”,
“Ho faig sempre que el desconcert
em convoca a la seva taula de dub-
tes” o “El monjo no va trigar gaire a
desfer el nus que tenallava la gola de
l’escultor”, per la banda diguem-ne
estilística. I per la banda lingüística
una correcció sense presses hauria
evitat uns quants “a totes llums”
d’allò més esgarrifosos o altres so-
tracs com la quantitat de gent que
“s’agafa festa”, “es demana una tòni-
ca”, “dóna compte de bistecs i ama-
nides” o que es dedica a “desvetllar
incògnites”. Cosa que no lliga gaire
amb la coexistència amb purismes
com ara “Com és que aquesta Cròni-
ca ha romàs descatalogada?”.❋
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Una visió del
predomini dels valors
occidentals basada
en paràmetres
postmarxistes,
segons els quals
la universalitat de
determinades idees
no és res més que una
coartada per
legitimar l’ús de la
força en una realitat
que l’autor anomena
‘sistema-món’
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va estar condicionat pel desenllaç
d’aquella guerra i, molt especialment,
per l’absència institucional de països i
cultures que en aquell moment enca-
ra es trobaven sota el jou colonial oc-
cidental. En aquest sentit, és gairebé
segur que si laDeclaraciónos’hagués
aprovat el 1948 sinó mig segle des-
prés,el 1998, lapossibilitatdeconsen-
suar determinats punts hauria estat
molt més complexa.

Una retòrica del poder
El que diu Wallerstein, apel·lant a la
seva coneguda noció de sistema-
món, és que aquella Declaració, a
més d’una honesta voluntat de mi-
llorar la vida de les persones, conté
una retòrica del poder que legitima
la majoria de les accions del capita-
lisme occidental, incloses les inter-
vencions militars dels Estats Units.
Tot això és matisable, evidentment,
però s’ajusta als fets –i als discursos
que els hi atorguen legitimitat–. L’ar-
gumentació de Wallerstein, però,
vol anar molt més enllà, per la senzi-
lla raó que té una motivació ideolò-
gica. Per això esgrimeix l’obra de
Bartolomé de Las Casas, per exem-
ple, fent abstracció del fet que fou el
primer impulsor de la importació
d’esclaus negres a Amèrica a co-
mençaments del segle XVI. També
fa abstracció –i això em sembla molt

més greu– de l’única l’alternativa
real a la democràcia liberal que va
experimentar el segle XX: el totali-
tarisme, de dretes o d’esquerres,
responsable del patiment i de la
mort de milions i milions de perso-
nes d’arreu del món.

Parlant de falses alternatives, al
final de l’assaig Wallerstein esgri-
meix el concepte de pluralitat d’uni-

versalismes com a resposta a la cen-
tralitat occidental. Aquesta noció és
si fa no fa tan coherent com la de tri-
angle de quatre costats. Potser és
una metàfora per referir-se a la to-
lerància? Vés a saber. Sigui com
sigui, independentment de la res-
posta, paga la pena que no defugim
el problema que Immanuel Wallers-
tein posa damunt la taula.❋
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