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Repensar el 
laberint valencià

Amb el pas del temps, Fernández
Buey ha anat teixint una obra d’una
entitat molt considerable, amb incur-
sions en els terrenys fronterers de l’èti-
ca i la política i una marcada insistèn-
cia en la història de les idees. El pro-
cés d’elaboració respon, en el fons, a
una vasta reflexió amb un propòsit
inequívoc de reconstrucció de la raó
emancipadora després del naufragi.
Aquest programa tan ambiciós es des-
envolupa per passos comptats i medi-
tats, i inclou la relectura de clàssics, la
recuperació de fils perduts, el replante-
jament de vells problemes i la conside-
ració amb ulls oberts dels nous perfils
de la realitat i, per tant, la immersió en
debats vius en l’esfera pública. Tot ple-
gat aporta molt, i n’és un tret remarca-
ble el diàleg que és capaç d’establir
amb pensaments distants, excèntrics i,
de vegades, aliens a la tradició en què
es va formar i que sent com a pròpia.

La pro g ressió de l’obra de
Fernández Buey s’assembla a una espi-
ral ascendent. En són alguns moments
destacats la reflexió epistemològica de
La ilusión del método (1991), el con-
junt d’intervencions d’inspiració més
directament política de Discursos para
insumisos discretos (1993), la magnífi -
ca reconstrucció històrica dels debats
del segle XVI al voltant del tracte donat
als indis d’Amèrica (Vitoria, Las Casas,
Sepúlveda) i les seues implicacions
contemporànies a La gran perturba -
ción (1995), l’aproximació a la dialèc-
tica entre barbàrie i civilització a La
barbarie. De ellos y de los nuestros
(1995), la reconsideració de Marx a
Marx (sin ismos) (1998) o, en fi, l’ex-
ploració innovadora de pro b l e m e s
socials i polítics candents a Ética y filo -
sofía política (2000).

L’obra que ara comentem arranca de
la constatació d’un altre naufragi del
segle XX, el de la tradició ètica, amb la

fi de la gran ètica de referència. Això
no implica, ni de bon tros, la inexistèn-
cia de projectes ètics importants, però sí
el fracàs dels projectes sistemàtics i el
p redomini de l’aporia i la fragmentació.
La preparació del terreny per a pensar
una possible ètica política en el nou
segle aconsella passar comptes amb
allò que ha estat el segle XX, un segle
en el qual la propensió autodestru c t i v a
ha pesat prou i massa. I en el qual el
gran tema de la consciència eticopolíti-
ca no ha estat el bé i allò bo, sinó —e t
pour cause!— el mal i la maldat.

«Poliètica» remet al pluralisme ètic i a
la fusió de les dimensions ètica i políti-
ca, tret característic de la modernitat i
de la societat de masses. Al llarg del lli-
b re s’apunten caracteritzacions i identi-
ficacions de les problemàtiques suscita-
des o tractades per set autors molt dife-
rents, però amb algun tret comú, com
són Karl Kraus, György Lukács, Wa l t e r
Benjamin, Bertolt Brecht, Simone We i l ,
Hannah Arendt i Primo Levi. Te s t i m o n i s
i protagonistes d’un temps de foscor, el
seu pensament és analitzat, contextua-
litzat i destil·lat amb la finalitat de trau-
re’n l’entrellat, d’entendre, de re c u p e-
rar arguments, de copsar millor la dia-
lèctica de les idees i les seues conse-
qüències. Podia haver-hi afegit alguns
pensadors més, i és segur que aquesta
línia de treball tindrà continuïtat (i fóra
i n t e ressant el tractament d’autors de
tradicions encara més distants, amb els
quals la discrepància siga la nota
dominant). Hom pot discutir alguns
punts específics i demanar més concre-
ció a l’hora de constatar els horro r s
p roduïts amb les millors intencions re v o-
lucionàries, i la lògica interna de tot
plegat. Però la factura d’aquests capí-
tols d’història de les idees i la negativa
a la resignació malgrat tot («mort Déu,
trivialitzades les grans paraules de la
tradició ètica occidental, deshonrats els
conceptes, frustrada la re v o l u c i ó . . . » )
que els inspira, resulten francament
estimulants. Rigor i concisió, manca de
p retensiositat, claredat de l’exposició,
condensació de les idees i facilitat de
síntesi, a més d’una re m a rcable capa-
citat per identificar els punts que re a l-
ment importen (fet en raó del qual perd
i m p o rtància el caire asistemàtic i frag-
mentari), són elements que fan de la
lectura d’aquestes pàgines un exerc i c i
p rofitós. El contrast amb un assagisme
ofuscat i legitimador, que tant sovinte-
ja, és realment punyent.

Gustau Muñoz

El cas valencià compleix el paradigma
segons el qual les elits culturals consti-
tueixen un grup generador d’interpre t a-
cions de la realitat i de perspectives de
canvi. El mestratge de Joan Fuster i de
les generacions universitàries del tard o-
franquisme en són l’expressió més dià-
fana. Però, el país ja no és aquella
societat rural que dibuixava Fuster. Més
del cinquanta per cent de la població
activa treballa en el sector terciari. El
país ha sofert una modernització acce-
lerada que ha dislocat la cultura tradi-
cional. L’estat de les autonomies s’ha
consolidat. La UE avança en la seua
c o n s t rucció. La Societat de la Inform a c i ó
i l’economia-món són fets irre f re n a b l e s .
El paper de la identitat tampoc és ara el
mateix. Aquests són, al nostre entendre ,
els nous factors en què cal repensar e l
laberint valencià. I aquest és el re p t e
d’una intel·liguèntsia que sovint pensa
el país en termes estrictament culturalis-
tes. M.À. Pradilla ha recollit la torx a
d’aquella primera generació d’intel·lec-
tuals valencians que escollí el país com
a tema. I ho ha fet amb un encert apas-
sionat i racional. Els temes sobre els que
n’ha centrat la mirada —el blaverisme,
la política lingüística, l’estandard i t z a c i ó
i la construcció de la comunitat lingüísti-
ca enmig de la globalització— validen
la seua tria «intel·lectual». La lucidesa
de l’anàlisi es veu reforçada per l’ús
d’una bibliografia d’àmplia obertura de
c o m p à s .

El nostre primer sociolingüista fou
també Fuster. Un sociolingüista avant la
l e t t r e. La darreria dels seixanta incor-
pora una generació que inaugura la
investigació científicosocial sobre el fet
lingüístic. Cal ressenyar Aracil, R.-L.
Ninyoles i V. Pitarch, que és ara, no
debades, el prologuista de Pradilla. La
seua producció ens permetria de re f e r
la investigació sociolingüística valen-

Miquel Àngel Pradilla
El laberint valencià. 
Apunts per a una 

sociolingüística del conflicte
Ed. Onada, Benicarló, 2004

152 pàgs.



35

Jordi Sebastià
El parany cosmopolita
Afers, Catarroja, 2004

178 pàgs.

Cosmopolitisme
i totalitarisme

« ¿És realment possible ser ciutadà del
món?» És a dir: ¿és desitjable substrau-
re ’s a l’entorn immediat i tenir en comp-
te només el que —suposadament—
i n t e ressa tots els éssers humans, ban-
dejant qualsevol diferència? Una re s-
posta afirmativa podria semblar atrac-
tiva a condició que s’ignorés o es fal-
segés el que és a q u e s t món on vivim.
P e rquè, de seguida, hom hi tro b a
almenys dos tipus de consideracions
que posen en relleu la inviabilitat. En
primer lloc: té un sentit definit dir-se ciu-
tadà de Rocafort o de Johannesburg; el
tindria també dir-se ciutadà de tal o tal
planeta del nostre sistema. Dir-se, però,
ciutadà del nostre món, d’a q u e s t p l a-
neta, només resultaria rellevant en el
cas que haguérem de pre s e n t a r- n o s
davant els provinents d’algun altre ,
que, d’entrada, en tindrien prou amb
aquesta descripció per identificar- n o s .
No és aquest el nostre cas. Perq u è ,
¿què en faríem d’algú que, tot accep-
tant que ve i és nat a Fal·luja, ens diu
que ell no és iraquià sinó «ciutadà del
món»? Ens posaria davant un pro b l e-
ma sobre la seva adscripció política o
ideològica i ens abocaria a decidir
una qüestió d’intel·ligència militar o
psicològica sense interès per a la dis-
cussió present. En segon lloc: donat
que el nostre món és justament el que
és, la procedència i la tradició histori-
cocultural en la qual es troben inserits
els seus pobladors fa una diferència
(de fet no es plantejaria el pro b l e m a
al·ludit abans si el declarant fos un alt
executiu d’una multinacional).

Ara bé, hi ha la tendència a esborr a r
o menystenir diferències, però ¿com
podria fer-se, això, en aquest cas? Res
més fàcil, hom sol apel·lar al fet que els
éssers humans comparteixen una «raó
universal», que, com és sabut, es tro b a
del tot ben re p a rtida. L’objecció, però,
t o rna a ser ara del mateix tipus que la

posada en joc abans: perquè no és
amb aquesta raó universal —o capaci-
tat humana de raonar (que, per des-
comptat, és universal, però que sol que-
dar reduïda a una col·lecció d’aprioris-
mes)— que es pot construir el coneixe-
ment efectiu que tenim de la re a l i t a t .
Aquest coneixement és el que re s u l t a
d’un aprenentatge vacil·lant de l’expe-
riència i és l’eina indispensable per al
desenvolupament crític de la pròpia tra-
dició. Sota aquesta consideració s’ha
dit que «la tradició desproveïda de raó
és una tradició cega; que la raó sense
tradició és una raó buida» (Putnam).

Però no són aquestes les considera-
cions que fa el defensor del cosmopoli-
tisme.  Ben al contrari: el seu interès és
només d’assegurar-se la més còmoda
instal·lació en un món posat al seu ser-
vei. ¿Què se n’hauria fet, dels cínics
clàssics —els primers cosmopolites—,
en llocs menys acollidors que les ciutats
que habitaven? El seu error consistia a
c o n f o n d re la ciutat més o menys harm ò-
nica on vivien amb el món en el seu con-
junt. A partir d’aquesta confusió entenen
que el món sencer pot re g i r-se d’acord
amb un principi jeràrquic (això sí, sense
cap mena de contracte previ), on el més
f o rt —un Leviatan pervers— imposa el
seu poder només en benefici pro p i
sense cap tipus de restricció. Just el con-
trari del que convindria que s’esdevin-
gués: en un món com aquest, teixit amb
les diferències entre els pobles i les cul-
t u res i d’una complexitat extraord i n à r i a ,
és on s’haurien de contemplar sempre
les interdependències i els conflictes dins
un marc on foren possibles el debat i la
negociació, habituals en la ciutat conso-
lidada. Un debat i una negociació que
són incompatibles amb l’ús hegemònic
del poder per part del més fort i, per
això mateix, també incompatibles amb
l’estat de guerra, que, altrament, es
genera de manera inevitable i constant.

Jordi Sebastià desemmascara amb
eficàcia el que anomena «parany del
cosmopolitisme». Ho fa reiterant-ne la
inconsistència i la impostura intel·lec-
tual, moral i política. Se serveix d’una
multitud de consideracions de naturale-
sa distinta: conceptuals, antropològi-
ques, culturals, històriques, etc. Amb
totes confegeix un assaig d’urgència
sobre el cosmopolitisme que té avui un
interès notable. Perquè, com diu
Sebastià, «al seu darrere s’amaga una
forma més —potser la més eficaç i sub-
til— de totalitarisme». 

Vicent Raga

ciana. Cal destacar l’aportació de
Ninyoles, amb obres clàssiques com
ara Conflicte lingüístic valencià ( 1 9 6 9 )
i Idioma i prejudici (1971), que incor-
p o ren la sociologia i la psicologia
social com a re f e rents de la investiga-
ció social. Si l’obra de Fuster era bàsi-
cament assagística, les aportacions de
Ninyoles situen la sociologia de la llen-
gua en el terreny de la ciència social
m o d e rna. El seu objectiu darrer no és
l’opinió valorativa, sinó l’objectivació
del coneixement. Tres dècades des-
prés, la producció sobre la matèria no
ha avançat massa. Les úniques mostre s
considerables, des d’una perspectiva
científica, les devem a Ninyoles.
Estructura social i política lingüística
( B romera, 1990) i El País Valencià a
l’eix mediterrani ( L’Eixam, 1992) són
dos re f e rents inexcusables per a la
c o m p rensió racional del tema. Per
damunt d’aportacions puntuals,
Pradilla, des de la Universitat Rovira i
Vi rgili o des de l’activisme cívic a
Benicarló, ha fet molt de camí en la
sociolingüística. Fidel als F o u n d i n g s
F a t h e r s de la «nostra» sociolingüística,
recull el bo i millor de la tradició autòc-
tona i hi incorpora una visió obert a
dels fenòmens socials. Els darrers anys,
p rofundes transformacions han sacsejat
la societat. La globalització i la trans-
f o rmació tecnològica en són les més
visibles. No estic segur que la re f l e x i ó
teòrica haja estat a l’altura de les cir-
cumstàncies. Pradilla posa al dia
aquestes necessitats. Les fa visibles
amb la introducció de noves perspecti-
ves d’anàlisi més complexes. Amb
bibliografia de primer nivell, contrasta-
da i de referència obligada per a la
comunitat acadèmica. La multiplicitat
dels problemes i la irrupció de factors
inèdits desborden les velles apro x i m a-
cions. Les transformacions socials impo-
sen canvis en l’estructura del coneixe-
ment. Les novetats en curs són més ràpi-
des que la nostra capacitat de conei-
xement. Certes polítiques de comunica-
ció es deslliguen dels espais geogràfics
i trenquen l’equivalència amb el terr i t o-
ri. La societat-xarxa té una estru c t u r a
planetària, això també ho sabem. Els
fenòmens generals i els contextos part i-
culars són, obligatòriament, el camp
d’anàlisi en què s’ha de resituar la nos-
tra reflexió intel·lectual. El laberint
v a l e n c i à de Miquel Àngel Pradilla n’és
un excel·lent punt de partida. 

Toni Mollà


