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Vint-i-cinc anys després de la seva
publicació, l’any passat Angle Editorial
(i el CETC) presentava la versió catala-
na de La condició postmoderna, el lli-
bre amb què Jean-François Lyotard
obria les portes de la postmodernitat.
Aquest retard de vint-i-cinc anys il·lus-
tra les notòries i conegudes mancances
de l’assaig català, que, tanmateix,
vénen contrastades per una esforçada
voluntat de normalització que, d’altra
banda, és re-gularment puntuada per
substantives aportacions que acrediten
un panorama menys desolador del
que, d’entrada, caldria pensar. Així, i
sense sortir de les sinuoses línies de la
reflexió filosòfica, l’any 2004 es publi-
caven dos llibres que, malgrat el gai-
rebé nul debat que van suscitar, s’ins-
criuen, sense cap demèrit, en la línia
de reflexió que, al començament del
tercer mil·lenni, ocupa la filosofia con-
temporània. Em refereixo a El parany
cosmopolita (Afers), de Jordi Sebastià,
i a Ficcions còmplices (Edicions 3i4),
de Joan Garcia del Muro. (Cal dir que
el primer sí que donà origen a una
polèmica —breu— en algun periòdic
de València.)

Els dos autors coincidien a expressar
en les seves obres una incòmoda
desconfiança davant el discurs que sus-
tenta l’avenç de la globalització.
Sebastià qüestionava la mateixa idea
de cosmopolitisme, l’imprescindible
substrat de la globalització que,
segons advertia, rere una coberta inte-
gradora i plural amaga poc més que
un discurs tota-litzador que percep la
diversitat com a element perillós que
cal eliminar. Sebastià resseguia,
enfront de l’abstracció liberal rawl-
siana, les raons d’il·lustres comuni-
taristes que, com Michael Sandel i
Charles Taylor, han refermat, igual
com segles abans havia fet Aristòtil, la
matriu social de l’ésser humà. Per la
seva banda, Joan Garcia del Muro,
que amb Ficcions còmplices era
guardonat amb el Premi d’Assaig Joan
Fuster, denunciava l’equiparació de
veritat i poder en un món en què el
mercat no creu en res, tret del guany.

La veritat, assenyalava un Garcia del
Muro molt crític amb el deconstruc-
cionisme de Derrida, ja no s’investiga,
sinó que senzillament es crea. Un argu-
ment que també sostenia, des d’una
altra perspectiva, el periodista
Francesc Burguet i Ardiaca, que
guanyava el Premi d’Assaig Josep
Vallverdú amb Les trampes dels peri-
odistes (Edicions 62).

Nogensmenys, també dins l’àmbit de
la filosofia sobresurt l’esforç del Liceu
Joan Maragall, que, prenent com a
punt de partida les sessions organ-
itzades a l’Ateneu Barcelonès, oferia
l’any passat dos volums col·lectius que
cal inscriure en l’encertada voluntat de
fer filosofia pública per part d’un grup
de pensadors que ressegueix amb
encert el camí emprès a mitjan dels
setanta per part del també barceloní
Col·legi de Filosofia. A El Mal (La
Busca) els membres del Liceu que
presideix Manuel Satué presentaven
una reflexió sobre aquest clàssic de la
filosofia moral en un context marcat
pels atemptats de l’11-S i l’auge del
fonamentalisme islàmic, però també
per la noció de guerra preventiva i el
domini tecnocientífic en el món con-

temporani. Més recentment, a Filosofia
i política, ara (La Busca) acollien les
aportacions de tres generacions de
pensadors catalans,  que van des d’au-
tors consolidats com José Manuel
Bermudo, Manuel Cruz i Eugenio Trias
fins als emergents Marina Garcès,
David Murillo, Anna Quintanas i Joan
Vergés, passant per la generació inter-
mèdia, formada per Ramon Alcoberro,
Gonçal Mayos i Àngel Puyol. L’obra
abastava des de la reflexió sobre la
dificultat de viure junts i les paradoxes
de la seguretat que oferien Manuel
Cruz i Eugenio Trías fins al desemmas-
carament de la desraó en la raó
d’Estat que argumentava Gonçal
Mayos, autor que aprofitava el bicen-
tenari de Kant i Herder per confrontar
a Ilustración y Romanticismo (Herder)
el cosmopolitisme lineal i uniforme dels
kantians amb la infinitat de legítimes
diversitats que planteja la perspectiva
herderiana.

Dins també del perímetre de la
filosofia contrastaven les propostes de
Raimon Panikkar i Xavier Rubert de
Ventós. Mentre Raimon Panikkar, a
partir de la seva coneguda reflexió
sobre el diàleg interreligiós, traçava a
Pau i interculturalitat (Proa) un discurs
marcat per l’espiritualitat amb l’objec-
tiu de sostenir el diàleg intercultural,
Rubert de Ventós optava a Filosofia
d’estar per casa (Ara Llibres) per una
senzilla teoria del desconeixement
escrita més a prop de la realitat quo-
tidiana que de la grandiloqüència
teòrica. En aquesta obra Xavier Rubert
reprenia la capacitat de flairar l’altre
vessant de les coses que ell mateix, fa
uns anys, des de les pàgines de Per
què filosofia?, va saber advertir en l’o-
bra de Joan Crexells.

La interculturalitat és, certament, com
apuntava Panikkar en el seu llibre, un
instrument irrenunciable de la pau.
Lamentablement, però, els atemptats
de l’11-S i més recentment els de l’11-
M, o l’assassinat del cineasta holandès
Theo van Gogh, han posat en qüestió
la convivència entre cultures en un món
progressivament globalitzat, però
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també cada vegada més inestable.
Oportunament, l’historiador Antoni
Segura se’n feia ressò a Senyors i vas-
salls del segle XXI (La Campana), on
oferia un documentat examen dels
nous i vells conflictes que defineixen
l’escena internacional al principi del
segle XXI. Segura examinava el rere-
fons polític, econòmic i social d’uns
conflictes que, particularment a partir
de les tesis que Samuel Huntington
avançava a mitjan anys noranta, s’ha
pretès reduir a un conflicte entre civil-
itzacions. La cruesa de la guerra
també era objecte de reflexió per part
d’Arcadi Oliveras, president de Justícia
i Pau, i del periodista Emili Piera.
Oliveras condemnava a Contra la fam
i la guerra (Angle) les desigualtats
entre Nord i Sud, alhora que qüestion-
ava la creixent despesa militar i la
política unilateralista dels Estats Units.
Piera, que publicava un lúcid Dietari
de guerra (Bromera), anava més enllà
en la seva anàlisi de la intervenció
nord-americana a Iraq i, després de
subratllar el cinisme de la política de
guerra, posava també en qüestió l’èpi-
ca d’hostes joves a la recerca de
gestes i reconeixements que identifica-
va en el moviment contra la guerra.

Un dels èxits de vendes de l’any pas-
sat va correspondre a Joan B. Culla,
que presentava a Israel, el somni i la
tragèdia (La Campana) una mesurada
revisió del conflicte israelianopalestí
que abastava des de la definició del
somni sionista de la mà de Theodor

Herzl, al final del segle XIX, i la
creació de l’Estat d’Israel, l’any 1948,
fins als esdeveniments més recents,
que han conduït el conflicte a un veri-
table carreró sense sortida. L’obra,
que ha arribat a la cinquena edició,
afrontava amb singular lucidesa la
densitat històrica de Terra Santa i ofe-
ria al lector una ajustada visió d’una
qüestió que, com assenyalava l’autor
d’aquest volum, no és tan sols ni prin-
cipalment un problema de quilòmetres
quadrats, sinó de caràcter històric i
moral. El mateix Culla participava,
juntament amb Pere Bonnín, Vicent
Martí, Joan Francesc Mira, Marta
Pessarrodona, Pilar Rahola i Vicenç
Villatoro, en l’autoria d’Antisemitisme
després d’Auschwitz (3i4), un llibre de
combat per afrontar el creixent biaix
amb què, a judici dels autors, els sec-
tors progressistes d’Occident
perceben Israel.

El republicanisme va viure l’any
2004 un moment d’auge, en bona
part gràcies a l’impuls de la
teorització elaborada pel politòleg
irlandès Philip Pettit. En aquesta línia,
Antoni Domènech, precisament tra-
ductor al castellà de Republicanismo
(Paidós), l’obra més coneguda de
Pettit, publicava El eclipse de la frater-
nidad (Crítica), on reflexionava sobre
el repu-blicanisme polític i el valor de
la fraternitat per articular una societat
democràtica. Per la seva banda, els
catalans Félix Ovejero i José Luis
Martí editaven, conjuntament amb
l’argentí Roberto Gargarella, un
seguit de textos —d’autors que van
des de Michael Sandel i Philip Pettit
fins a Will Kymlicka— sobre el repub-
licanisme que, amb el títol de Nuevas
ideas republicanas (Paidós), donaven
peu a debatre el valor de les virtuts
cíviques en una societat democràtica.
La transmissió dels valors ocupava la
reflexió d’Àngel Castiñeira a Ens fan
o ens fem? (Pòrtic), obra guardonada
amb el Premi Serra i Moret. El plante-
jament de Castiñeira, que podem
adscriure al comunitarisme, subratlla-
va que tan sols una societat cohesion-
ada per uns valors comuns pot gener-
ar la suficient confiança per millorar
la seva viabilitat.

Valentí Puig, amb L’os de Cuvier i Por
un futuro imperfecto (Destino), reflexio-
nava críticament sobre l’estat actual de
la cultura catalana, i a la vegada
plantejava una aferrissada denúncia

de les utopies en què sovint, al llarg del
segle XX, ha degenerat el pensament
progressista. Per la seva banda,
Hèctor López Bofill feia de La inde-
pendència i la realitat (Moll) el text de
referència del sobiranisme, mentre que
Ernest Garcia desplegava a Medio
ambiente y sociedad (Alianza) una
oportuna reflexió sobre els problemes
ambientals de la societat industrial, a
la vegada que introduïa la sociologia
del límit com a eix explicatiu de les
societats contemporànies. L’ecologia
era també la qüestió que vertebrava El
segle de l’ecologia (PUV-Bromera), el
recull de textos que l’ecòleg
Joandomènec Ros presentava dins la
col·lecció «Sense Fronteres», dedicada
a allò que fa uns anys el nord-americà
John Brockman  definia com a tercera
cultura. Dins d’aquest àmbit destaquen
les aportacions de Sebastià Serrano,
que a L’instint de la seducció (Ara lli-
bres) analitzava els lligams entre cul-
tura i biologia, i de Jorge
Wagensberg, que a La rebelión de las
formas (Tusquets) oferia una original
reflexió sobre la percepció estètica.
Ciència i literatura eren també els
eixos que ocupaven l’atenció de Joan
Borja, que a l’excel·lent La utopia de la
ciència (PUV-Bromera) reactualitzava
l’obra de Joan Fuster per examinar les
nombroses incerteses que mostra el tec-
nologitzat món contemporani.
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