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La cantilena no és nova: cada any des-
apareixen algunes llengües i cultures
més. Són les conseqüències —la gran i
és ben segur que irreparable pèrdua—
de la globalització. Si més no de la glo-
balització entesa com a procés d’homo-
geneïtzació generalitzada: dissortada-
ment, l’única modalitat de globalització
que s’ha imposat fins ara de manera
aclaparadora, atesa la connivència —i
conveniència— del neoliberalisme, que
regeix el gruix de la política arreu del
món. Aquesta no és, però, la tesi que
esgrimeix Javier de Lucas a Globalitza-
ció i identitats. Claus polítiques i jurídi-
ques. La tesi que equipara globalització
i uniformitat fóra, segons ell, un plante-
jament «culturalista» que no ve a tomb
o que, si més no, margina alguns aspec-
tes igualment interessants d’aquesta qües-
tió tan intricada que és la globalització:
«la contraposició entre el procés de glo-
balització i les reivindicacions de reco-
neixement identitari es planteja molt so-
vint en termes que, al meu parer, no
condueixen a resultats d’interès. Així pas-
sa quan aquesta discussió adopta la
modalitat “globalòfils vs. globalòfobs”,
però també quan s’escull la dimensió
aparentment més específica, la cultural,
com a eix de la discussió». A més, per
a Javier de Lucas, globalització no és, en
absolut, sinònim d’aculturació: «és errò-
nia la creença que el procés de globa-
lització significa sostenir la desaparició
o irrellevància de la qüestió identitària».

De Lucas és catedràtic de Filosofia del
Dret i Filosofia Política de la Universitat
de València, i això explica, en part, la
perspectiva des de la qual s’acara al tàn-
dem globalització-identitats. Una perspec-
tiva que reclama, segons ell, una major
atenció i un protagonisme més destacat
dels termes jurídics i polítics en la inter-
relació d’aquest binomi: «La clau de tota
la discussió és la necessitat de prendre’s
seriosament i d’entendre a fons el plura-

lisme cultural com a principi jurídic i po-
lític, i també les seves conseqüències: el
dret a la identitat cultural, als drets cul-
turals i a la traducció política d’aquest
reconeixement, que és —sobretot en el
cas de les identitats fortes— el principi
d’autogovern. Aquest principi no s’ha de
confondre, però, amb la necessitat que
tota identitat es tradueixi en un Estat,
perquè no crec que es tracti de formular
novament el vell principi de les naciona-
litats».

Val a dir que l’objectiu principal que
inspira Javier de Lucas a Globalització i
identitats és lloable, i legítim. Al capda-
vall, es tracta d’aprofundir o de rescatar
el sentit més pur i primigeni del concep-
te de democràcia. Em fa l’efecte, però,
que els arguments amb què De Lucas
teixeix la seua tesi acaben en un atzu-
cac. I això és així perquè la xarxa
d’equiparacions de drets —i de deures—
que defensa per a qualsevol comunitat
és, en la pràctica, incerta, i redunda en
handicaps i en contradiccions —i fins i
tot m’atreviria a dir que en apories— de
difícil resolució. Vejam per què.

Per dir-ho clar i ras, no veig com es
pot dur a la pràctica «el reconeixement
del pluralisme normatiu [en matèria de
diversitat cultural] com a factor bàsic de
legitimitat democràtica». Perquè, quina és
la fórmula factible que ens permetria
d’aixoplugar la diversitat cultural i naci-
onal latent a les societats contemporàni-
es (els demoi de què parla De Lucas)
sota un mateix règim de drets i deures
(polity)? Com podem contrarestar la situ-
ació de greuge en què es troben les
nacions sense Estat amb l ’arribada
massiva de nouvinguts que s’«integren»
lingüísticament i culturalment gairebé
sempre a través, i per obra i gràcia, de
la nació dominant? I, finalment, de qui-
na manera es pot preservar la identitat
d’un poble sense Estat? Com De Lucas,
els nostres pensadors contemporanis —
Ferran Sáez Mateu, Montserrat Guiber-
nau, Josep R. Llobera, etc.— insisteixen
a dir que l’Estat-nació està en crisi. No
és ara el moment —ni tampoc el lloc—
per a valorar si l’Estat-nació es troba en
decadència o no. El ben cert, però, és
que —independentment que cada any hi
ha més Estats—, mentre li arribe el mo-
ment de la defenestració total i definiti-
va, aquest Estat-nació encara tindrà
temps d’anorrear unes quantes nacions
més que no en disposen, d’Estat. Això sí,
ho farà brandant la bandera enèrgica,
correctíssima i profilàctica de la multicul-
turalitat.

Juli Capilla

Per molt que disseccionis els clàssics, per molt
que els analitzis al detall, podràs detectar-ne
algun recurs, alguna estratègia que creies in-
visible, una fórmula. Però no cercaràs el que
busques, perquè hi ha en els grans escriptors
elements que se’ns escapen i que sempre se’ns
escaparan. En diuen màgia, geni, intuïció... De
moltes maneres s’ha batejat. I el cas és que
escodrinyem el seu llegat, i no trobem on para
la baula que permet que el conjunt flueixi del
text al nostre enteniment convuls. Millor així.
Encara hi ha coses que val més no estudiar. És
impossible saber com es despullen personat-
ges com Ivan Ílitx, Julian Sorel o Don Quijote,
ja que estan fets d’una fusta rara, d’una arrel
mandragòrica introbable, desllavorada.

La literatura, que és pura matemàtica, és
també enigma, i desconeixem per què
Hemingway posava una paraula, i no una al-
tra, abans de la següent: a vegades sembla
previsible, però queda bé; d’altres, et sorprèn
i cerca un mot inesperat, i així mateix et derro-
ta. Els escriptors que el llegim l’estimem i el
maleïm alhora, com si volguéssim morir arros-
segats per la perdició d’una festa a París o una
cacera als turons africans. Ell deia que la cosa
és tan senzilla com col·locar la paraula preci-
sa darrere l’altra, anar mot per mot, fins a
construir una frase. Quina sublim perversitat,
la d’aquest home que escrivia!

En el cas dels poetes, a priori la dissecció
és més factible, perquè en el poema, mal que
ens pesi, l’estil va sempre al davant, et colpe-
ja la cara per atordir-te i revelar-te el que et vol
revelar ara que estàs mig atordit i et sembla
escoltar una veu ignota. O una veu familiar que
et diu el que vols sentir. Però tant hi fa. L’anàli-
si tampoc ens serveix, malgrat que pensem que
en un poema controlem millor, fins i tot
visualment, el que volem garbellar: no sabem
per què mort sona com sona en un vers d’Espriu
o per què sentim l’ull ferrós d’un gat sobre el
nostre ull quan parlem amb Baudelaire.

El perquè de tot plegat, el misteri, potser ni
els mateixos clàssics el van arribar a conèixer.
Aquesta impossibilitat —la vida de la lletra
morta— fa paradoxalment possible que llegim
escriptors petits, mitjans i grans. O molt grans:
són els clàssics i no hi ha matemàtica ni crítica
que els descobreixi o que els embruti. Ells van
saber, i ho van representar, en el sentit kantià
del terme, que un gran llibre és igual com un
sol ésser humà: com més el coneixem, més el
desconeixem.

Txema Martínez


