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Distingo, ergo sum En el nom del pare

Carl Schmitt va reformular la pregunta
sobre què és la política en uns altres
termes: «què és allò polític?» En dir
«allò polític» no es referia a una mane-
ra de viure o un conjunt d’institucions,
sinó al criteri per prendre un determi-
nat tipus de decisions. En la moral hom
troba el criteri per distingir el bé del
mal i l’estètica articula la distinció entre
la bellesa i la lletjor. Seguint aquesta
línia d’argumentació, per a Schmitt el
criteri adequat per a la política és la
distinció entre amics i enemics.
L’enemic al qual fa referència és l’ene-
mic públic, no un enemic privat: per a
ell una col·lectivitat es constitueix com
a cos polític únicament quan té ene-
mics. L’enemistat és una relació clara-
ment definida que sorgeix quan, i
només quan, es reconeix que hi ha
certs grups amb quelcom diferent i
estrany que representen l’altre, l’es-
tranger. En l’acte de distingir-se una
col·lectivitat dels seus enemics es troba
l’essència de la política, per la qual
cosa la política implica sempre la pos-
sibilitat de la guerra.

En la Teoria del partisà Schmitt consi-
dera la guerra de guerrilles dels espa-
nyols contra els francesos un punt d’in-
flexió que va donar lloc a una nova
doctrina sobre la guerra i la política.
Així, exposa com el concepte clàssic de
política es basava en l’Estat i el dret
internacional només concebia la guerra
com a guerra regular, una guerra decla-
rada entre sobirans que fins i tot en la
guerra es respectaven com a enemics
en lloc de discriminar-se com a delin-
qüents, de tal manera que sempre era
possible un acord que posés fi al con-
flicte. El partisà, combatent irregular
que es distingeix pel seu intens compro-
mís polític lligat a la defensa d’un terri-
tori, quedava fora d’aquest acotament.

Malgrat el seu caràcter irregular, el

partisà espanyol en lluita contra l’exèr-
cit francés és, d’acord amb Schmitt, un
heroi que defensava la pàtria en una
veritable lluita contra un enemic verita-
ble. Un segle més tard, però, apareix
un nou tipus de partisà, el combatent
revolucionari, que presenta l’enemic
com a delinqüent i tots els seus concep-
tes de llei, dret i honor com a trampes
ideològiques. La teoria bèl·lica d’un
revolucionari professional com ara
Lenin va destruir, segons l’autor, tots els
acotaments de la guerra, i la va con-
vertir en una lluita d’hostilitat absoluta
contra un enemic absolut, l’enemic de
classe. El combatent revolucionari pro-
cedeix a una desvalorització total de
l’enemic, i així dóna lloc a la moderna
guerra revolucionària, el sentit i objec-
tiu de la qual és la destrucció de l’ordre
social establert. En aquesta nova classe
de lluita l’hostilitat ja no es dirigeix con-
tra un enemic en el sentit tradicional de
la paraula, sinó que serveix només a la
imposició de valors que no admeten
cap mena de discussió.

«L’essència de la política —ens diu
l’autor— és la distinció entre amic i ene-
mic, que suposa l’existència de tots dos:
amic i enemic.» Amb Lenin es capgira
el plantejament en desplaçar el centre
de gravetat de la guerra a la política,
tot invertint la teoria de Clausewitz de
la guerra com a continuació de la polí-
tica i fent del veritable enemic un ene-
mic absolut. Això donarà lloc, pronosti-
ca Schmitt, a una nova forma d’hostili-
tat absoluta en què ja no es podrà par-
lar d’enemic ni de política en el sentit
clàssic dels termes, i en què la violència
desterritorialitzada i ubiqua produirà
una destrucció abstracta i absoluta.

Alguns comentaristes consideren que
aquest llibre ens proporciona les claus
per entendre el que ara mateix està
passant a l’Iraq, on els Estats Units per-
sonificarien l’enemic absolut contra el
qual estan permeses les accions terro-
ristes incondicionades. Ara bé, el sentit
de l’obra d’Schmitt és, per a mi, tot un
altre. Com hem vist, en opinió d’Schmitt
la lluita revolucionària seria la causa de
la dissolució de la política tradicional
basada en Estats que construeixen la
seua identitat política a partir del reco-
neixement de l’altre com a enemic.
Però, al meu parer, caldria invertir la
relació causal i dir que la lluita revolu-
cionària és la conseqüència del fet que
hi ha Estats que entenen la política jus-
tament de la manera que ell descriu.

Miracle Garrido

Amb aquest llibre, que inaugura la
col·lecció «Biblioteca essencial» que té
el propòsit de permetre l’accés d’un
públic ampli a una sèrie de llibres
bàsics sobre llengua i literatura catala-
nes, Rafael Roca ens proporciona un
estudi ben estructurat de la trajectòria
biogràfica, literària i política de Teodor
Llorente, en què la precisió dels detalls
no impedeix una lectura fluida del con-
junt. Malgrat que Llorente va estrenar-
se literàriament en castellà i després va
mantenir aquesta llengua en les seues
tasques com a historiògraf, traductor i
periodista —primerament com a direc-
tor del diari La Opinión i, després, com
a director i propietari de Las
Provincias—, des de ben aviat el mes-
tratge del mallorquí Marià Aguiló el va
empènyer a l’escriptura de versos en
català i a la preocupació per un cert
restabliment de la llengua i de la cultu-
ra pròpies, inquietuds que donarien
com a resultat la seua implicació dins
la societat Lo Rat Penat (l’organisme de
difusió de cultura i de valencianisme
més important de l’època). A més,
Llorente sempre va defensar la unitat
de la llengua catalana (encara que,
per tal de no ferir la sensibilitat de la
majoria dels valencians, preferia ano-
menar-la «llemosí»), i va mantenir con-
tactes estrets amb els cercles culturals
de Catalunya, on va entrar en relació
amb escriptors com Víctor Balaguer,
Jacint Verdaguer, Jaume Collell, Àngel
Guimerà i Joan Maragall, entre altres.

És cert que Llorente, envoltat d’ambi-
güitats, era ja un personatge contro-
vertit abans de la seua mort, a
començaments del segle XX, perquè,
tal com indica Roca, la seua obra es
podia llegir des d’un doble punt de
vista, espanyol o valencià, segons con-
vingués. Però resulta inqüestionable
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que Llorente va dedicar molts esforços
al restabliment literari del valencià en
un moment històric difícil, que no sem-
pre ha estat ben comprès; per aquesta
raó, Roca ens adverteix del risc de
caure en tòpics i de fer-ne interpreta-
cions esbiaixades. Amb aquest objec-
tiu, revisa en el seu llibre la manera
com Llorente ha estat valorat fins ara
per la historiografia, i es dol de l’es-
cassa atenció que ha rebut per part
dels estudiosos a partir dels anys cin-
quanta i seixanta, i de les lectures par-
cials que l’han volgut reduir a un mer
personatge folklòric i decadent que, en
comptes d’haver posat en joc tots els
recursos que tenia a l’abast per revita-
litzar la cultura catalana a València,
hauria optat per una actitud moderada
i apolítica en què l’evocació de les glò-
ries passades dels valencians només
funcionés com a subterfugi esteticista.
En realitat, Roca opina que Llorente no
va ser únicament un element clau en el
procés de la Renaixença valenciana,
sinó que aquesta difícilment hauria tin-
gut possibilitats reals de desenvolupa-
ment, per mínimes que fossen, sense la
via política moderada que ell repre-
sentava. Ateses les peculiaritats de la
situació social valenciana d’aleshores,
una actitud més reivindicativa hauria
suposat les suspicàcies dels poders fàc-
tics i, com a conseqüència, l’ensorra-
ment de qualsevol intent regeneracio-
nista.

Malgrat el tipisme d’alguns dels
motius literaris de la poesia de Llorente
i la seua participació en la política acti-
va com a líder, en dues ocasions, del
Partit Conservador de València —fent
costat al ministre Francisco Silvela—,
els joves poetes valencians posteriors,
des d’unes coordenades generacio-
nals, estètiques i ideològiques ben dife-
rents, invocaran el seu Llibret de versos
com a referència literària inexcusable,
almenys fins a la desfeta de la Guerra
Civil: d’aquí l’apel·latiu de «patriarca»
amb què el designen. Tot plegat fa que
Rafael Roca sostinga que la
Renaixença valenciana no va ser un
fracàs, perquè Llorente, el seu màxim
representant, va tenir deixebles i va
consolidar les bases del valencianisme
contemporani. I, en qualsevol cas, la
magnitud de la tasca de Teodor
Llorente no hauria de deixar-nos mai
indiferents.

Rubén Luzón

Una comèdia 
pesant i perillosa

«Tot discurs és fabulació, qualsevol
afirmació és interpretació, la realitat
és pur simulacre.» Vet aquí —escriu
Joan Garcia del Muro— «una teoria
enginyosa». La citació compendia el
nucli «dur» de l’anomenat pensament
postmodern en paraules d’un dels
seus representants més acreditats,
Gianni Vattimo. En efecte, es tracta
d’una teoria ben enginyosa. El que
amb això dóna a entendre l’autor de
Ficcions còmplices, amb to sarcàstic,
és que el postmodernisme, en conjunt,
no és sinó un artifici engendrat per tal
de trobar els mitjans d’aconseguir
alguna altra cosa. El que s’aconse-
gueix és, al seu parer, tant des del
punt de mira intel·lectual com des
d’una perspectiva moral, quelcom del
tot menyspreable. Aquesta és la posi-
ció crítica que es manté, amb con-
sistència, en aquest llibre, guardonat
amb el Premi Joan Fuster l’any 2003,
i que en tenia com a precedent una
altre del mateix autor, El pensament
ferit, guanyador del Premi d’Assaig
de la Mancomunitat de la Ribera Alta
de 1999, en el qual s’ocupava ja d’a-
quest mateix assumpte.

La breu citació desvetlla la impostura
intel·lectual: el que s’anomena «dis-
curs» és faula, l’assertivitat és justa-
ment la no-assertivitat, la realitat, fic-
ció. Prou és el que queda dit amb
això, si no fóra que caldria a més afe-
gir que, en un exercici d’estultícia
intel·lectual difícilment superable, el
que se’ns diu —incloent-hi potser el
que s’acaba de transcriure— no és el
que se’ns diu, la comunicació, impos-
sible. En els dos llibres esmentats,
Garcia del Muro s’afanya a posar tot
això en relleu i, a més, a descobrir-hi
les conseqüències que se’n deriven en
un altre pla, el moral i el polític.

L’autor malda —amb una obstinació
digna de la seua causa— per identifi-
car-hi els recursos posats en joc. La
retòrica que cova el postmodernisme
és ben coneguda: la modernitat, la
modernitat il·lustrada, procedeix
d’una generalització indeguda del
model newtonià de coneixement del
món natural, que ha de ser qüestiona-
da perquè es nega a reconéixer el que
cal en l’àmbit de l’humà. És clar que,
amb això, s’ignora malèvolament l’e-
xistència d’una altra modernitat ante-
rior i del tot genuïna: l’encarnada per
un Erasme, un Montaigne o un
Shakespeare que, aquests sí, prengue-
ren en compte l’individu, la seua sin-
gularitat i la seua diversitat. La inten-
ció d’uns i altres, cal suposar-ho, tin-
dria algun punt de contacte, tot i que,
en reiterar-la, aquests nouvinguts ho
fan en clau de comèdia. Una comèdia
pesant.

Joan Garcia del Muro, d’altra
banda, troba que el postmodernisme
s’aboca a la liquidació de l’univers
axiològic dins del qual sobreviu la nos-
tra espècie i fora del qual no és gens
clar que puga continuar fent-ho.
Perquè els blancs contra els que apun-
ta el moviment postmodern són ni més
ni menys que una idea de la justícia de
l’equitat o de la solidaritat, de la
decència i la dignitat dels drets bàsics
que constitueixen el subsòl de la nostra
cultura. I encerta en haver-se propor-
cionat prèviament l’eina necessària:
confondre el bé amb el mal, l’objectiu
amb el subjectiu, la vigília amb el
somni, el blanc amb el negre. Ho
havia vist tot això Joan Fuster quan, ja
el 1990, qualificava els caps de fila
d’aquest mateix corrent de pensament
d’«intel·lectuals miserables» que florien
sobretot al si d’una cultura francesa
aleshores ja decrèpita. L’autor manté,
amb lucidesa, la percepció d’aquest
fet, tot i que potser no sempre encerta
del tot en la complexa tasca que s’im-
posa de fixar-ne els antecedents, l’ori-
gen remot i pròxim del moviment o les
connexions entre uns autors i uns
altres. El desencert, quan es produeix,
té a veure amb l’ús que fa d’un marc
de referències que sembla erràtic i
inconsistent, un xic postmodern. Com a
torna, per dir-ho així, potser això
mateix li confereix l’eficàcia inespera-
da que se li dóna al conjunt.
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