
 

Títol: RICHARD RORTY: DE LA DISOLUCIÓ DE L'EPISTEMOLOGIA A LA 
REIVINDICACIÓ D'UN LIBERALISME EDIFICANT. 

NOM AUTOR:  PERE REURE MELIÀ

 

Memòria del Treball de Fi de Màster

Màster Universitari FILOSOFIA CONTEMPORÀNIA_ 
(Especialitat/Itinerari de   FILOSOFIA )

de la 

UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS 

Curs Acadèmic  2015-16 

Data   07/09/2016             

Nom Tutor del Treball: Antoni Bordoy Fernández

Nom Cotutor (si escau) ___________________________________

1



Í N D E X

1. Introducció

2. Contextualització del pragmatisme holista i sincretista de R. Rorty.
2.1. El concepte "pragmatisme". (7)
2.2. El pragmatisme americà. (9)
2.3. El neopragmatisme de Richard Rorty.(11)

3. Àmbit epistemològic: concepció rortyana de la veritat.
3.1. El gir lingüístic. (13)
3.2. El gir pragmàtic. (15)
3.3. El nominalisme psicològic de W. Sellars. (17)
3.4. Disolució de l'epistemologia. (20)

4. Àmbit ètic:
4.1. De Kant a Sellars: de l'obligació moral a la solidaritat. (23)
4.2. De Kant a Dewey: la situació actual de la filosofia moral (28)
4.3. Conflicte moral: elegir entre lleialtat i justícia o entre lleialtat a grups particulars. (33)
4.4. Progrés moral: ètica sense obligacions universals. (38)
4.5. La dignitat humana: Drets Humans en entredit? (40)

5. Àmbit polític: 
5.1. La contingència d'una comunitat liberal. (47)
5.2. Liberalisme burgès postmodern i etnocentrisme. (51)
5.3. Prioritat de la democràcia sobre la filosofia. (54)
5.4. La democràcia (liberal): entre la veritat i la justificació (filosòfica). (60)
5.5. Els intel·lectuals i la fi del socialisme. (63)

6. Algunes veus crítiques.
6.1. Pragmàtica transcendental del llenguatge: Jürgen Habermas. (68)
6.2. El pseudocomunitarisme de Michael Walzer. (71)
6.3. El republicanisme cívic: Hannah Arendt. (76)
6.4. La democràcia radical: Chantal Mouffe. (81)

7. Consideracions finals.  (84)

2



1. INTRODUCCIÓ.

En el present treball, em proposo fer una incursió pel vessant pragmatista
dela filosofia. Centraré l'atenció en el desenvolupament que ha dut a terme el pensador
nordamericà Richard Rorty (Nova York 04-10-1931 – Palo Alto 08.06.2007), un autor sui
generis dins del mateix moviment pragmatista.  

En certa ocasió, Rorty digué que el seu pensament era més propi d'un bricoleur que
d'un  creador.  La  seva  obra  presenta  una  gran  varietat  i  riquesa  de  registres,  des  de
l'epistemologia a la política passant per la moral, i, fins i tot, per la literatura comparada  ja
que va ser professor de la matèria a la Universitat d'Stanford des del 1988 fins al 1995.  La
seva obra, més que original, és una mena de gresol on hi conflueixen les aportacions de
molts  autors,  dels quals en fa la seva lectura particular.  El darrer any de la seva vida
declarà  "La función de un sincretista no original como yo es fabricar narrativas que,
fusionando horizontes, logren unir productos de mentes originales. Mi especialidad son
narrativas que cuentan el ascenso y caída de problemas filosóficos".1

El present treball duu a terme un recorregut per alguns dels principals aspectes de
la  filosofia  de  Richard  Rorty.  Hem  seguit  un  fil  argumental  que  comença  per
l'epistemologia,  segueix  per  la  moral  i  acaba  en  la  política.  En  aquest  recorregut
analitzarem primer  la seva concepció de la veritat.  Tot partint de les idees de Sellars i
Quine [dos autors que minaren la possibilitat d'una teoria del coneixement] assenyala que
la veritat no és "la representació exacta de la realitat" sinó "allò que ens és més convenient
creure". Ens demostren que la idea de"representació exacta" no deixa de ser una fòrmula
per quedar bé, una fòrmula sense contingut que omplim amb les creences que ens ajuden a
fer allò que volem fer. El "model comunicacional" del coneixement destaca que no tenim
un accés  franc  a  les  entitats  del  món que  sigui  independent  de  les  nostres  pràctiques
intersubjectives ni del context lingüísticament constituït pel nostre "món de la vida".   Per
tant,  descriurem  la  influència  que  exercí  sobre  el  nostre  autor  el  "conductisme
epistemològic" de Sellars, el consegüent gir pragmàtic i les crítiques de relativisme que va
rebre. Rorty pretén consumar el gir lingüístic  mitjançant la deconstrucció de la filosofia
de la consciència de tal manera que la influència del platonisme, tan profundament arrelat
en la nostra cultura, sigui superada. La pregunta que ens planteja el nou panorama és si el
gir pragmàtic requereix una concepció antirrealista del coneixement. Rorty ofereix una
explicació antirepresentacionalista del coneixement, segons la qual aquest no consisteix en
l'aprehensió de la vertadera realitat, sinó en la forma d'assolir hàbits per tal de fer front a la
realitat. 

 La necessitat d'alliberar la filosofia d'una orientació centrada en el gran relat sobre
la  veritat,  que  ell  considera  estèril,  només  pot  ser  satisfeta  mitjançant  un  pensament
postmetafísic que tindrà també la seva repercussió en l'àmbit moral. En aquest punt, Rorty
critica la distinció kantiana entre moralitat i prudència perquè el que ell entén que és una
diferència de grau ha estat convertida pels filòsofs en una diferència de tipus metafísic,
amb la  qual  cosa  s'han  creat  ells  matixos  uns  problemes  que  són  tan  insolubles  com
artificials. L'error de bona part de la filosofia tradicional ha estat que ha volgut fonamentar
la moral en uns principis metafísics en comptes d'oferir una explicació de la moralitat com
un conjunt de pràctiques, les nostres pràctiques relacionals amb la gent del nostre entorn.

1 DEL CASTILLO, Ramón. Rorty y el giro pragmático. Ed. EL PAÍS, Madrid 2015, p. 8.
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Es tracta de mostrar la diferència existent entre la concepció de la moralitat com "la veu
d'una instància divinitzada de la nostra ànima" i la concepció de la moralitat com "la veu
d'un artefacte humà contingent". La columna vertebral de la perspectiva ètica rortyana serà
el rebuig de la fonamentació metafísica de la moral a l'estil kantià i la  substitució per una
pràctica que hauria  de tenir  com a  única  directriu  de  la  conducta humana el  rebuig  a
qualsevol forma de crueltat. A partir d'aquí resten obertes les possibilitats d'enteniment i
d'acord entre els humans amb l'objectiu no de tancar sinó d'ampliar el cercle d'integrants.
En aquest cercle etnocèntric les decisions morals s'adopten mitjançant la conversa entre els
seus membres, la qual cosa atorga un caire de contingència i de consens als acords que es
prenguin.

 També  analitzarem com s'ha d'encarar la solidaritat humana en un món canviant
com el nostre i, sobretot, tenint en compte l'oposició de Rorty a paraules buides de sentit
com "essència", "naturalesa humana" o "fonament". La conseqüència d'aquesta visió serà
l'enderrocament de les "obligacions morals" i el començament de la benevolència. Es tracta
en definitiva de si, en la nostra vida moral, nocions com "acord no forçós", "encontre lliure
i  obert"  poden ocupar  el  lloc  de  nocions  com "la  llei  moral"  o  "la  voluntat  de Déu".
Acabarem aquest apartat intentant descriure què vol dir "progrés moral" sota la perspectiva
pragmatista en les nostres societats secularitzades. El desenvolupament moral de l'individu
així com el progrés moral del'espècie humana es basa a ampliar la varietat de relacions que
els constitueixen. El pragmatisme entén l'ideal de fraternitat humana no com la imposició
de quelcom no empíric per sogre d'allò empíric, ni de quelcom no natural per sogre d'allò
natural, sinó més aviat com la culminació d'un procés d'adaptació -que es converteix en un
procés de recreació- de l'espècie humana. Des d'aquest punt de vista, el progrés moral no té
res a veure amb un increment de la racionalitat, ni tampoc té res a veure amb un increment
de la intel·ligència. Tindrà a veure amb una sensibilitat cada vegada més gran, amb un
interès cada vegada més gran per les necessitats d'una varietat més àmplia de gent i de
coses. 

El proper apartat es desplaçarà cap a  l'àmbit polític i,  més en concret, intentarà
descriure el que Rorty entén per societat liberal. Ens ho diu ben clar: una societat liberal és
aquella els ideals de la qual es poden assolir mitjançant la persuasió abans que per la força,
per la reforma abans que la revolució, mitjançant l'enfrontament lliure i obert de les actuals
pràctiques  lingüístiques.  La  dimensió  de  les  interaccions  i  tradicions  de  cada  territori,
l'espai públic del món de la vida compartit intersubjectivament pels usuaris del llenguatge,
marcaran  el  nou  paradigma  pragmatista  pel  qual  es  decanta  el  nostre  autor.  Aquesta
perspectiva permetrà fer visibles els processos de cooperació i comunicació  dels individus
pertanyents a una mateixa comunitat.

Una qüestió que es debatrà és si la democràcia liberal necessita una justificació
filosòfica. Una altra és si una concepció del jo que se supedita a la comunitat s'avé millor
amb la  democràcia  liberal  que  la  concepció  il·lustrada  del  jo,  la  de  la  majoria  d'edat
kantiana.  Rorty  respondrà  amb  un  no  a  la  primera  qüestió  i  amb  un  sí  a  la  segona.
Argumentarà que Rawls, tot seguint Dewey, ens mostra com pot funcionar la democràcia
liberal  sense  pressupòsits  filosòfics.  La  seva  intenció  és  mostrar  que  el  vocabulari
fonamentalista (noümen, Esperit Absolut, proletariat) pot reinterpretar-se per tal d'adaptar-
lo a les necessitats dels liberals burgesos postmoderns i que aquests ens poden convèncer
de què la lleialtat a la nostra societat és suficient requisit per a bastir de legitimitat la nostra
vida pública i que aquesta lleialtat no necessita d'un fonament ahistòric.   
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Volem acabar aquest apartat justificant el títol que hem posat. La primera part parla
de  "disolució  de  l'epistemologia".  Tradicionalment  s'ha  distingit  entre  un  coneixement
objectiu  i  altres  àrees  menys  priviligiades  de  l'activitat  humana.  El  primer  ha  rebut  el
qualificatiu de "discurs normal" i el segon de "discurs anormal". El "discurs normal" és una
generalització de la idea de "ciència normal" de Kuhn i es refereix a tota mena de discurs
(científic, polític, moral, teològic, etc.) que encarni els criteris acceptats per les respectives
comunitats acadèmiques a l'hora de determinar el que és veritat en aquell àmbit d'estudi. El
"discurs anormal" és el que no conté aquells criteris. Doncs bé, he fet servir l'expressió
"disolució  de l'epistemologia"  com una manera de descriure la perspectiva rortyana que
entén  que  l'intent  -característic  de  la  filosofia  tradicional-  d'explicar  la  "racionalitat"  i
l'"objectivitat" en termes de representacions precises és un esforç enganyós perquè vol
eternitzar el discurs normal del moment. 

Per contra, els crítics de Kuhn han contribuït a perpetuar el dogma de què només on
hi ha correspondència amb la realitat hi ha possibilitat d'un acord racional, en un sentit
especial de "racional" basat en el model de la ciència. Aquest confusió s'ha vist fomentada
per l'ús que en feim del terme "objectiu", que significaria "allò que representa les coses tal
com són".  Ara  bé,  aquesta  òptica  de seguretat  i  evidència  que  se'n  desprèn d'aquestes
nocions comença a trontollar quan ens prenim seriosament preguntes com aquesta: ¿En
quin  sentit  es  trobaven  allà  els  trets  físics  de  la  realitat,  capaços  de  ser  representats
exactament  només  per  equacions  diferencials,  abans  que  les  persones  pensessin  en
representar-los d'aquesta manera?, o ¿En quin sentit exactament es troba la Bondat allà fora
esperant  ser  representada  exactament  com a  conseqüència  d'una  argumentació  racional
sobre  qüestions  morals?  Segons  la  concepció  que  se'n  desprèn  del  conductisme
epistemològic que defensa Rorty, no hi ha manera de descobrir si, per exemple, hi ha una
llei moral universal -o una llei econòmica, o una llei científica- de la que poguem establir-
ne la seva certesa universal. 

Per tant, si no podem trobar vincles indubtables (com representacions privilegiades)
entre els objectes de la realitat i la representació que en fem d'ells, no hi ha possibilitat de
què hi hagi un algoritme que els representi. I si no hi ha possibilitat de què hi hagi un
algoritme només pot haver-hi una "apariència" d'acord racional. Tot plegat, arribam a la
conclusió de què l'absència de representacions privilegiades rellevants demostra que estam
davant  d'una  qüestió  de  gust,  o  d'acord  consensual,  o  d'interpetació,  que fa  que  quedi
disolta aquella suposada racionalitat  inicial en un simple acord entre persones. Aquesta
"solució consensual" no és, evidentment, el tipus de resposta que cerquen els filòsofs. Són
"explicacions internes", que poden satisfer la necessitat que tenim de contar un relat causal
i  coherent  sobre  les  nostres  interaccions  amb  el  món,  però  no  satisfan  la  necessitat
transcendental  de confirmar la  nostra  suposició  fent  veure  que  s'aproxima a la  veritat.
Aquest seria el problema de la inducció, equiparable al problema de la diferenciació entre
fets i valors.  Són el tipus de problemes que no es poden formular dintre de la "filosofia
normal" perquè no tenen una solució "normal"; el que ha passat és que hem volgut creure
que una mena d'artilugi tècnic rep ocasionalment el nom de "solució" al dit problema. Però
el que necessitam realment, més que una solució al problema de la inducció, és la capacitat
de pensar sobre la ciència de tal manera que el que sigui una empresa basada en el valor
més que en els fets no ens faci patir ni ens ocasioni una sorpresa. Veure les coses d'aquesta
manera  "espiritualitza"  la  naturalesa  en  posar-la  al  mateix  nivell  que  la  història  o  la
literatura,  és  a  dir,  quelcom que  els  homes  han  fet i  no  quelcom que  han  descobert.
D'aquesta manera es disol la representació privilegiada que hom pensava tenir. 
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La segona part del títol parla de la "reivindicació d'un liberalisme edificant". Amb
aquesta expressió he volgut aplicar a un terme polític com és "liberalisme" un adjectiu com
és el "edificant" que Rorty aplica a la filosofia. És a dir, he agafat en préstec un terme de
l'argot  filosòfic  per  aplicar-lo  al  camp  concret  de  la  política.  Per  què  he  fet  aquest
moviment?  Doncs  perquè  penso  que  la  caracterització  que  el  nostre  autor  en  fa  del
liberalisme  burgès  occidental  li  escau  perfectament  les  qualitats  que  ell  atribueix  a  la
filosofia edificant. 2 Aleshores, haurem de clarificar què s'entén  per "filosofia edificant". 

Rorty  estableix  la  diferenciació  entre  la  "filosofia  sistemàtica"  i  la  "filosofia
edificant". De la primera en diu que és "constructiva" i de la segona que és "reactiva" o
"perifèrica". En la perifèria de la història de la filosofia moderna apareixen figures que,
sense formar una tradició, s'assemblen entre ells per la seva desconfiança envers la idea de
què l'essència  de l'home és  serun coneixedor  d'essències.  Pertanyes  a  aquest  categoria
Goethe, Kierkegaard, Santayana, William James, John Dewey, el segon Wittgenstein i el
segon Heidegger. Sovint se'ls acusa de cíncs, acostumen a presentar dubtes sobre el progrés
i ofereixen la sensació relativista de què l'últim vocabulari -pres del descobriment científic
més recent- potser no expressi representacions privilegiades de les essències, sinó que sigui
simplement un més dels possibles vocabularis en què es pot descriure el món. Se'n riuen de
la imatge que ofereix la filosofia sistemàtica i de la recerca de la commesuració universal
en un vocabulari final. Insisteixen en l'afirmació holista de què les paraules agafen llurs
significats d'altres paraules més que en virtut del seu caràcter representatiu. El corolari serà
que  els  vocabularis  depenen  dels  homes  que  els  utilitzen  més  que  no  pas  del  fet  de
representar de manera transparent la realitat. 

Els  grans  filòsofs  esistemàtics  són  constructius  i  donen  arguments;  els  grans
filòsofs edificants són reactius i  presenten paròdies,  aforismes.  Saben que la seva obra
perdrà vigència quan sigui superat el període històric contra el que estan reaccionant. Són
intencionadament  perifèrics.  Els  grans  filòsofs  sistemàtics,  com  els  grans  científics,
construeixen per a l'eternitat, volen col·locar la seva matèria d'estudi en el camí segur de la
ciència. Els filòsofs edificants volen deixar un espai obert a la sensació d'admiració o de
descoberta, admiració de què hi hagi quelcom nou sota el sol, quelcom que no sigui una
representació exacta de la realitat. 

Entendre la saviesa com si consistís en la capacitat de mantenir una conversa és
considerar  els  éssers  humans com a generadors de noves descripcions més que com a
éssers  de  qui  s'espera  que  siguin  capaços  de  descriure  la  realitat  amb  exactitud.  En
definitiva,  la filosofia edificant  aspira a  mantenir  una conversa més que a  descobrir  la
veritat objectiva. Des d'aquest punt de vista, cercar la commesuració dels enunciats sobre
un camp de la realitat en lloc de limitar-se a continuar la conversa (cercar una forma de fer
innecessària  una  nova  redescripció  trobant  una  forma  de  reduir  totes  les  possibles
descripcions a una) és intentar fugir de la condició d'ésser humà, ésser humà fal·lible. Per
tant, el liberalisme edificant serà aquell que no està tancat a una única definició correcte,
ortodoxa, tancada, sinó que resta obert a possibles noves versions, les que siguin capaços
d'oferir en cada moment i context aquells que vulguin participar en la conversa amb les
seves aportacions. 

2 Nota aclaratòria: El terme filosofia edificant apareix al primer llibre important de Richard Rorty: "La filosofía y el 
espejo de la naturaleza". Ed. Cátedra. Madrid 1989, pp. 330 i ss. 
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2. CONTEXTUALITZACIÓ  DEL  PRAGMATISME  HOLISTA  I
SINCRETISTA DE R. RORTY.

2.1. EL CONCEPTE DE "PRAGMATISME".  

El concepte “pragmatisme” és un terme ambigu. Tant en el seu ús filosòfic
com quotidià,  pot  designar  tant  una escola de pensament  o una línia  de reflexió com,
senzillament, una perspectiva sobre el mundo. En el llenguatge quotidià, el terme término
“pragmatisme” al·ludeix a un mode d'estar davant les coses on prima la immediatesa, la
utilitat o l'interès més egoista per damunt de finalitats remotes o valors no estrictament
traduïbles en termes de benefici individual. En aquest sentit, el concepte “pragmatisme”
al·ludiria a allò que és urgent perquè pot comportar un profit, dit així en general, sense
especificar de quin es tracti. Podríem parlar, per exemple, del pragmatisme del pagès que
s'estima més no fer provatures a l'hora d'experimentar una llavor abans que exposar-se al
fracàs en la collita; o del pragmatisme polític quan prima l'objectiu de treure endavant un
pacte de govern abans que les consideracions ideològiques que puguin tenir els partits que
hi intervenen; o del pragmagisme tecnològic, que seria equiparable a la raó instrumental tal
com la  descriu Habermas.  Tot això ho permet  l'etimologia del terme grec  “prágma” /
“prágmatos”, que significa el treball, l'acció. Podríem equiparar-lo al llatí  “nec-otium”,
expressió que a·ludeix a l'activitat humana creadora de riquesa o, en termes amples, al
sentit que entén la vida com a activitat de la qual se'n treu un profit.  

Si  centrem  l'atenció  en  la  filosofia  pròpiament  dita,  i,  en  concret,  en  l'ámbit
epistemològic,  direm que  les  teories  pragmatistes  conformen  una  branca  dintre  de  les
anomenades teories "substantives", que entenen que la veritat és una propietat substantiva
o “sòlida” dels objectes del nostres món i de la capacitat humana per arribar a comprendre
la seva estructura i comformació. És la noció més natural o prosaica de veritat. Per a la
majoria d'humans, la veritat funcinaria d'aquesta manera: que les creences o proposicions
s'ajusten auna realitat independent. Aquestes teories, segons el professor   García Suárez 3

poden subdividir-se  en dues  grans  classes:  a  la  primera pertanyen les  teories  realistes,
caracteritzades por la doctrina de què la veritat o falsedat d'una proposició és un assumpte
objectiu, independent de qualsevol ment o dequalsevol esquema conceptual. L'explicació
de la veritat més intuïtiva i estesa ens l'ofereix la teoría de la correspondència, segons la
qual una proposició és vertadera quan existeixen uns fets (estat de coses o situació) que la
corroboren.  Així ho estableix Bertrand Russell  quan afirma que “la verdad consiste en
alguna forma de correspondencia entre creencia y hecho". El primer Wittgenstein també
entraria en aquest corrent.

  
La  segona  classe  de  teories  substantives  de  la  veritat  la  formen  les  teories  no

realistes o epistèmiques, que, en paraules de Davidson, “humanizan la verdad”, és a dir, la
relativitzen, la fan dependre d'algun subjcte, col·lectivitat o esquema conceptual. Dintre
d'aquesta segona perspectiva hi trobam dos grans grups:  les  teories de la veritat com a
coherència i les teories pragmatistes de la veritat.4  Les primeres substitueixen la noció de

3 GARCÍA SUÁREZ, Alfonso. Modos de significar. Ed. Tecnos. Madrid, 1997, p. 273.
4 “El coherente no necesita negar la perogrullada de que una proposición es verdadera cuando corresponde a los

hechos. Pero lo que defenderá es que, puesto que la verdad consiste en coherencia, los hechos mismos no son
independientes  de  esa  coherencia  que  determina  la  verdad.  La  coherencia  determina  qué  proposiciones  son
verdaderas y, por ello, cuáles son los hechos. Por tanto, los hechos son determinados por lo que es creído o por lo
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correspondència per la de coherencia i històricament han estat associades al racionalisme i
a l'idealisme, tot i que alguns positivistes lògics  (Neurath i Hempel) defensaren  posicions
similars. Aquesta és una manera contraintuïtiva de descriure la veritat, ja que, per al sentit
comú, els fets són els que són amb independència del que qualsevol pensi sobre ells.  

El  segon  grup  de  teories  no  realistes  o  epistèmicas  está  format  por  les  teories
pragmatistes. Resulta difícil estar segur de quin és el tret comú que comparteixen aquestes
teories, però, continuant amb el professor García Suárez,  “Las teorías pragmatistas de la
verdad  se  caracterizan por  la  tesis  de que  la  verdad de una creencia consiste  en si
“funciona”, esto es, en si da buenos resultados. Y una teoría da buenos resultados en caso
de que las experiencias que tenemos son las que la creencia nos llevó a esperar.”5  Si
demanam a un pragmàtic una llista de les proposicions vertaderes, allò que ens oferirà serà
una llista de les que ell accepta com a tal. Però, obviamente, d'això no se'n deriva que el
significat de "vertader" sigui el que jo accepto, per la qual cosa no és tan senzill eliminar el
concepte  de  "veritat  objectiva".  Els  pragmatistes  americans  (Peirce,  James,  Dewey)
entengueren  que  la  veritat  estaria  constituïda  per  una  certa  utilitat.  En  certa  manera,
aquesta  posició  és  una  forma  de  coherentisme  ja  que,  presumiblement,  una  noció
acceptable d'utilidad pragmàtica hauria d'incloure la conformitat entre les nostres creences
i les experiències que les verificarien.  

Els  pragmatistes  americans  presenten  la  utilitat  com a  criteri  de  verita.  James
escrigué en El pragmatismo que les nostres veritats “tienen sólo esta cualidad en común,
que dan beneficios”, la qual cosa suposa que les conseqüències d'acceptar-les són millors
que  les  de  rebutjar-les.  No  obstant,  Russell  ja  assenyalà  que  és  enormement  difícil
conèixer, respecte de moltes creences, quines són les conseqüències que comproten. Sovint
és més difícil determinar si una creença és útil que determinar si és vertadera. Per exemple,
com determinar si els efectes de creure en el catolicisme són bons o dolents? O, en el cas
dels Papes, seria més fàcil respondre la pregunta de si sempre han estat infal·libles que
decidir  si  els  efectes  de  considerar-los  infal·libles  són  bons  en  el  seu  conjunt.  Així,
arribaríem a una paradoxa, segons el professor García Suárez: la paradoxa és que la utilitat
no és un criteri útil.

Els  corrents  epistèmics  oposats  a  les  teories  substantives  són  les  anomenades
teories deflacionàries de la veritat. En general, aquestes sostenen que suposar que hi ha
alguna propietat substantiva anomenada “veritat” -la correspondència amb la realidad, la
coherència amb un cert conjunt de creences, allò que és útil creure, etc.- és caure en una
teoría inflaccionista. “Una teoría deflacionista, o bien mantiene la postura fuerte que niega
que la verdad sea una propiedad o al menos mantiene la postura más débil que niega que
sea una propiedad substantiva.” 6 

 

que sería creído bajo ciertas circunstancias. No es que cualquier cosa creída sea verdadera, sino que la verdad
puede igualarse con lo que creería quien creyese las proposiciones que son coherentes con el cuerpo principal de
creencias.”GARCÍA SUÁREZ, Alfonso.  Ibid. p. 277.

5 GARCÍA SUÁREZ, Alfonso. Ibid., p. 285.
6 GARCÍA SUÁREZ, Alfonso. Ibid., p. 294.

8



2.2. EL PRAGMATISME AMERICÀ.  

Resulta difícil donar una definició general d'aquest corrent nascut als Estats
Units a mitjan segle XIX. Independentement de què A.O. Lovejoy digués en un cèlebre
artícle que eran tretze els pragmatismes, la pròpia dinàmica del moviment demana que hi
hagi  tants  pragmatismes  com  pragmatistes.  En  sentit  estricte,  però,  amb  el  terme
“pragmatistes” hom fa referència a un grup molt determinat d'autors que conformen la
denominada “època clàssica” de la filosofía nordamericana. Ens referim a Charles Sanders
Peirce,  William James i  John Dewey.  No obstant  i  això,  caldria  fer  d'entrada  algunes
matisacions  perquè  ells  mateixos  desenvoluparen  tendències  filosòfiques  oposades.
William James, que  es presentà com un filòsof dur, empirista enamorat dels fets purs i del
detall  concret,  a  vegades,  especialment  a  "La voluntad de creer",  posava les  creences
religioses del seu pare al  costat  de les  teories de les ciències "dures".  "Estas diversas
vertientes  o  ambigüedades  han  hecho  que  en  ocasiones  el  pragmatismo  parezca  un
movimiento  bastante  confuso:  ni  suficientemente  duro  para  los  positivistas,  ni
suficientemente blando para los estetas, ni suficientemente ateo para los descendientes de
Toni  Paine,  ni  suficientemente  trascendental  para  los  descendientes  de  Emerson,  una
filosofía  para  diletantes".  7 En tot  cas,  encara  que  el  pragmatisme  engloba  pensadors
diversos  (John Dewey,  Charles  Peirce,  William James,  Hilary Putnam,  Richard  Rorty,
Richard Bernstein, Cornel West,etc.) manté un "aire de família" en les seves preocupacions
i enfocaments. 

La creença de què el pragmatisme era la filosofia de la cultura nordamericana va
deixar de tenir vigència cap a la meitat del segle XX, just abans de la mort de Dewey. La
majoria d'intel·lectuals nordamericans giraren l'esquena simultàniament al pragmatisme i a
la filosofia analítica, representada per Carnap, i començaren a fixar-se en autors com Paul
Tillich,  Jean-Paul Sartre o Herbert Marcuse, filòsofs que semblaven intel·lectualmente
més ambiciosos i més profunds que el liberalisme antiideològic de John Dewey en el qual
havien  estat  educats.  Nogensmenys,  però,  en  opinió  de  Rorty,  aquest  liberalisme
antiideològic era  la  tradició  més valuosa  de la  vida  intel·lectual  nordamericana.  Rorty
considera que una de les principals aportacions fetes per aquest corrent pragmatista als
seus conciutadans nordamericans va ser rompre la crosta de les convencions  i afavorir la
receptivitat  davant  la  novetat  en  lloc  d'aferrar-se  a  les  antigues  creences  i,  de manera
especial, alliberar el país de la cultura religiosa que encara el dominava.8

A  part  de  la  incidència  "popular"  del  pragmatisme,  hi  hauria  l'enfocament
"acadèmic". En aquest àmbit, seguint Rorty, hauríem de diferenciar un doble vessant, a
saber: 

7 RORTY, R., Pragmatismo sin método, dins "Objetividad, Relativismo y Verdad", Ed. Paidós Básica. Barcelona, 
1996, p. 94.

8 "Considero el pragmatisme americà com l'intent de mitjançar en l'anomenada "guerra entre la religió i la ciència" que tant va condicionar una part de l'alta

cultura del segle XIX. Més concretament, considero el pragmatisme l'intent de fer que el sentit de ciutadania democràtica prengui el lloc al sentit d'obligació

respecte a un poder no humà. L'explicació que ofereixo del pensment de Dewey és una explicació sobre l'intent  de fer que la participació  en la política

democràtica realitzi la mateixa funció espiritual que, en temps no tan esperançadors, normalment realitzava la participació en un culte religiós" RORTY,
R. "El pragmatisme, una versió. Antiautoritarisme en ètica i epistemologia". Ed. EUMO, Universitat de Girona,
Universitat de Vic. 1998., p. 14. Prefaci.
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a) Un caire "cientifista". 
El científic experimental és el model a seguir per a la resta de la cultura. Aquest vessant va
ser més papista que el Papa, és a dir, més  positivista del necessari perquè els mateixos
filòsofs  positivistes  de  la  ciència  han  superat  aquesta  explicació  del  mètode  científic.
També va ser molt bel·ligerant amb la filosofia continental, especialment amb Heidegger:
el concepte de "Ser" fou utilitzat per Heidegger per animar les persones a ser metafísiques,
però no podia ser un objecte d'indagació quasi científica.     

b) Un caire globalitzador.
Foren coneguts com  "els holistes" perquè, com els idealistes, dubtaven de què poguem
aillar  dades concretes  de la  realitat  -significats,  sensacions,  plaers  i  dolors-  i  construir
quelcom  d'interessant  a  partir  d'elles.  "Creo  que  desarrollando  la  otra  vertiente  del
pragmatismo,  la  holista  y  sincretista,  se  puede  defender  mejor  el  liberalismo  que
intentando aislar la esencia de la ciencia". 9 Aquest caire també és identificat amb el nom
de  "naturalisme"  i  Rorty  el  defineix  així:  "El  pragmatismo  holista  desea  retener  la
cosmovisión  materialista  que  constituye  el  trasfondo  de  la  autoconsciencia  liberal
contemporànea, absteniéndose de afirmar que esta concepción ha sido establecida por un
método y mucho menos por un método fiable para alcanzar la verdad sobre la naturaleza
de las cosas".  10 A l'hora de representar la naturalesa de les coses, aquest pragmatisme
substitueix la noció de "creences vertaderes" per "regles d'acció exitoses". El problema
d'aquest canvi és que no existeix un mètode que ens asseguri que les conseqüències de les
nostres  accions  seran  això,  exitoses.  La  conseqüència  lògica  d'aquesta  actitud  és  el
relativisme, però, com diu el nostre autor, "el relativismo sólo parece una amenaza para
quienes insisten en soluciones rápidas y argumentos demoledores".

9 RORTY, R. Ibid. p. 95.
10 RORTY, R. Ibid. p. 96.
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2.3. EL NEOPRAGMATISME DE RICHARD RORTY.  

Rorty fou en certa mesura un filòsof antifilòsof perquè afirmà de forma reiterada
que la filosofia ja no era important ni  ho havia de ser, almenys en comparació amb la
política i la literatura. Però, paradoxalment, el seu esforç per desmuntar la filosofia palesa
la importància que li seguia concedint. Reutilitzà el vocabulari d'una filosofia nascuda al
seu país, el pragmatisme, per tal de subtituir els plantejaments excessivament teòrics  dels
problemes eterns de la filosofia per un enfocament alternatiu que posava l'èmfasi en les
circumstàncies històriques i en les maneres locals de plantejar-se les coses. Entendre el
món que ens ha tocat viure i entendre'ns a nosaltres mateixos és una tasca que ha d'estar
oberta a la varietat de respostes, ha de preferir la comparació en lloc de la fonamentació,  la
diversitat de punts de vista abans que una gran perspectiva universal. La seva concepció de
la filosofia s'allunya de considerar-la com la gran gestora de la Raó, en majúscules, sinó
que es decanta per concebir-la com una veu més dins del panorama general de la cultura, al
costat d'altres conreus com la sociologia, la psicologia, la política o la literatura. 

Es fa difícil dir quins són els autors que més influïren damunt ell, però aquesta
imaginària  llista  segurament  estaria  encapçalada  per  John Dewey,  que  era  amic  de  la
família. Dewey l'ajudà a transformar la perspectiva hegeliana en quelcom menys grandiós
del que aquest pretenia, però també l'orientà a ponderar amb mentalitat més utilitària la
història que Heidegger contava sobre els errors de la filosofia. En la seva formació com a
filòsof analític estigué en contacte amb els representants capdavanters d'aquest moviment
als  Estats  Units,  com D. Davidson,  H.  Putnam,  D.  Dennett,  l'exiliat  Rudolf  Carnap o
Nelson Goodman.  Superarà el  positivisme lògic i  el  corrent  analític  gràcies  a  la  forta
influència de Wilfrid Sellars i  Willard V. O. Quine, que  l'abocaran cap a una perspectiva
d'anàlisi del llenguatge que denominarà "filosofia del llenguatge impura". El seu afany de
coneixement el portarà també a estudiar a fons els corrents filosòfics europeus, des dels
clàssics grecs fins als moviments contemporanis com l'hermenèutica de Hans G. Gadamer,
Jean F. Lyotard i el moviment postmodern, Derrida i l'òptica deconstructiva, l'anàlisi del
poder que en fa Foucault,   però, sobretot, la teoria crítica d'Apel i Habermas, amb qui
mantindrà un fructífer debat. El seu esperit  inquiet  i bastant transgressor incorporarà a
l'analisi de la realitat els relats literaris d'autors tan destacats com Georg Orwell, Vladímir
Nabokov, Marcel Proust, Milan Kundera o Charles Dickens. Considerava que la història,
la  sociologia  i  l'antropologia  ens  ensenyen  molt  sobre  qui  som,  però  la  literatura  és
particularment eficaç per a descriure les situacions vitals que ens conformen i per assolir
més consciència dels canvis socials que es produeixen. 

En la seva primera obra,  "El  giro lingüístico.  Dificultades metafilosóficas de la
filosofía lingüística"  (1967), exposà de manera clara el panorama derivat de l'anàlisi del
llenguatge, que obrí un nou horitzó filosòfic.  “La Filosofía y el espejo de la naturaleza”
(1979), [a partir d'ara utilitzarem l'acrònim FEN] és un llibre sistemàtic que tingué un fort
impacte en la comunitat acadèmica; la resta són articles publicats en revistes i compilats
després  en  diversos  volums  com  “Las  consecuencias  del  pragmatismo” (1982),
“Contingencia,  ironía y  solidaridad” (1989)  [utilitzarem l'acrònim CIS], “Objetividad,
relativismo y verdad” (1996) [utilitzarem l'acrònim ORV], “Verdad y progreso” (1998).
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Seguint les directrius del professor  Gabriel Bello  11, podem localitzar en l'obra de
Rorty els següents focus d'atenció teòrica:

1. El  primer  seria  la  deconstrucció  sistemàtica  dels  conceptes  centrals  tant  de  la
filosofia  analítico-lingüística  com  dels  seus  antecedents  moderns,  és   a  dir,   la
filosofía  empirista  anglesa  de  John  Locke  y  la  idealista  continental  a  partir  de
Descartes i Kant en el seu vessant epistemològic. Segons Rorty,  "puede ser útil -en
ocasiones  lo  ha  sido-  formular  estos  principios  metodológicos;  sin  embargo,  a
menudo es una pérdida de tiempo -como en el caso del 'Discurso del método' de
Descartes y los métodos inductivos de Mill-. A menudo el resultado es una cadena de
trivialidades encadenadas de forma que parezcan un algoritmo". 12

2. El segon focus delimita la seva comunitat de pertinença filosòfica. El professor Bello
proposa anomenar-la  “pragmatisme hermenèutic” perquè s'ubica entre l'un i l'altre.
El  pragmatisme  rortyà  es  pot  veure  com  un  punt  d'inici  de  la  seva  activitat
deconstructiva i, a la inversa, el treball deconstructiu tindria com a conseqüència un
aprofundiment del pragmatisme. En qualsevol cas, hom pretén deixar constància de
quina és la variant de pragmatisme que fa seva, en la qual és remarcable la idea de
conversa  o  conversació.  Segons  Rorty,  tenim el  deure  de  conversar  uns  amb els
altres, de dialogar sobre les nostres concepcions del món, d'utilitzar la persuasió en
lloc  de  la  força,  de  ser  tolerant  amb  la  diversitat  i  de  ser  falibilistes.  Aquesta
obligació és l'oposada a la dels defensors del cientifisme, que tenen la necessitat de
tenir  principis  metodològics.  Finalment,  cal  constatar  l'oberta  reticència  del
pragmatisme ortodox americà cap a la "raresa" del pragmatisme rortyà.

3. El tercer focus és l'elaboració de la diferència filosòfica envers la seva comunitat de
pertinença.  Rorty   marca  distàncies  significatives.  Per  un  costat,   radicalitza  el
pragmatisme fins al  que podríem anomenar  conductisme lingüístic.  Per l'altre, un
altre neopragmatista com R. Bernstein, de filiació deweyana però molt obert  a la
filosofía europea continental y molt influït per Habermas y Gadamer, qualifica la
posició  de  Rorty  de  “humanisme  no-fundacional  pragmàtic”.  El  professor  Bello
dubta  de  què  Rorty pogués  estar  d'acuerd  amb aquesta  identificació,  atès  el  seu
explícit distanciament  de Habermas.   

La filosofía de Rorty beu de fonts diverses que sap recompondre adequadament per
bastir el seu propi pensament.  El seu compromís amb la contingència i en contra de la
necessitat,   comporta   alguns  problemes.  Per  exemple,  ha  parlat  explícitamente  de  la
contingència  del  llenguatge,  del  jo  i  de  la  comunitat  liberal,   però  no  ha  parlat
explícitament de la contingència de la pròpia valoració quan, de forma paradoxal, aquesta
“quarta” contingència s'hi troba implícita.
 

11 RORTY, R.  El giro lingüístico.  (Introducción de Gabriel Bello)  Ed. Paidós/ ICE-UAB. Colección Pensamiento
contemporáneo 11. Barcelona, 1990. p. 34 y ss.

12 RORTY, R. Pragmtismo sin método, dins ORV., p. 99.
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3. ÀMBIT  EPISTEMOLÒGIC:  CONCEPCIÓ  RORTYANA  DE  LA
VERITAT.

3.1. EL GIR LINGÜÍSTIC.

Per a l'epistemologia clàssica hi ha una separació radical entre l'interior i l'exterior,
un dualisme de ment i cos que apel·la a l'accés privilegiat de la primera persona a les seves
pròpies experiències. La filosofia del subjecte ha estat criticada de manera incansable des
de Peirce fins a Wittgenstein i Heidegger. Rorty vincula aquesta crítica del mentalisme amb
la meta més àmplia de radicalitzar el gir lingüístic. Beu en els arguments contemporanis
d'autors com  Sellars, Quine i Davidson amb la intenció de dur a terme una crítica de la raó.
Les idees d'"autoconsciència" i de "subjectivitat" suposen que el subjecte cognoscent pot
introduir  ell  tot  sol  una  esfera  privilegiada  d'experiències immediatament  accessibles  i
certes. No es fixa en objectes, sinó en les seves pròpies representacions (Vorstellungen) dels
objectes. 

La filosofía y el espejo de la naturaleza (1979) fou un llibre important perquè,entre
altres coses, amb ell pretenia consumar el gir lingüístic mitjançant la deconstrucció de la
filosofia de la consciència. Cal distingir entre l'afirmació de què "el món és aquí a fora" i
l'afirmació "la veritat és aquí a fora". Dir que "el món és a fora", fet que no hem creat
nosaltres, equival a dir que la major part de les coses que es troben en l'espai i en el temps
són efectes de causes entre les que no hi figuren els estats mentals humans. Dir que "la
veritat no es troba a fora" és afirmar simplement que on no hi ha proposicions no hi ha
veritat  perquè  les  proposicions  són  elements  dls  llenguatges  humans  i  els  llenguatges
humans sí són creacions humanes. En conseqüència, "la verdad no puede estar ahí fuera -no
puede existir independientemente de la mente humana- porque las proposiciones no pueden
tener esa existencia, estar ahí fuera. El mundo está ahí fuera, pero las descripciones del
mundo no. Sólo las descripciones del mundo pueden ser verdaderas o falsas. El mundo de
por sí -sin el auxilio de las actividades descriptivas de los seres humanos- no puede serlo".
13 La idea de què la veritat, a l'igual que el món, es troba aquí a fora és una herència d'una
època pretèrita en la qual hom veia el món com la creació d'un ésser sobrehumà que tenia
un llenguatge propi, on la paraula "veritat" s'escrivia amb majúscula i s'identificava amb
Déu o amb el món com a projecció de Déu. 

Els  filòsofs  analítics  es  proposaren  deconstruir  els  problemes  epistemològics
tradicionals però amb l'objectiu de, una volta instal·lats en el vell solar de la filosofia, re-
construir un edifici categorial de nova planta, filosòficament més funcional i lluminós que
les antigues categories epistemològiques. El primer era disoldre els problemes filosòfics
tradicionals (el de l'ésser, la consciència, el coneixement, la ment, els universals,  etc.), que
havien sorgit d'usos incorrectes o desviats  dels diversos llenguatges en què havien estat
formulats, com el platònic. El segon objectiu de la filosofia linguística era auto-constituir-
se en una ciència estricta, ja fos sobre la base de la "forma lògica" (llenguatge ideal: Ayer,
Carnap,  el  primer  Wittgenstein,  etc.),  o  sobre  el  de  la  "gramàtica  ordinària"  (el  segon
Wittgenstein, Austin, Strawson, etc. L'any 1967, quan la filosofia analítica havia assolit un
ample reconeixement, edità una antologia amb el títol de The Lingüistic Turn  que marcà
un abans i un després en la història d'aquest corrent analític.

13 RORTY, R. La contingencia del lenguaje, dins "Contingencia, ironía y solidaridad". Ed. Paidós Básica. Barcelona, 
1991. p. 25.
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Però amb les noves categories que feren servir els analítics -seguint el millor estil
platònic  cal  dir-  disfressaren  de  necessitat la  radical  contingència de  la  seva  aposta
metafilosòfica. És a dir, caigueren, segons el professor Gabriel Bello  14, en una flagrant
petitio  principii:  donar  per  bo  allò  que  exigiria  una  demostració.  I  aquesta  seria  la
diferència clau entre Rorty i la resta d'analítics: la d'acceptar (com fa Rorty) o rebutjar (com
fan els altres) la contingència de tota codificació. L'actitud de rebutjar la contingència porta
a cercar fora, en la Ment de Déu, en les lleis  de la Història,  en les regles del Mètode
Científic o en els pressupòsits regulatius de la Comunicació Transcendental, una connexió
necessària que, emparant-se en el "comfort metafísic", permeti conjurar la contingència de
tot el que conforma el nostre món. Per contra, l'acceptació de la contingència comporta el
rebuig de qualsevol"comfort metafísic".

Aquesta  actitud  el  portà  ben  prest,  l'any  1965,  quan  escrigué  "Dificultades
metafilosóficas de la filosofía lingüística", a qüestionar en bloc dita filosofia per no adaptar-
se al nou tipus de filosofia que ell pretén bastir, diferenciant-se de la resta d'analítics, ja es
tracti dels filòsofs del llenguatge ideal o del llenguatge ordinari. Però, passat el temps, Rorty
va constatar que l'anomenat "gir lingüístic" havia fracassat en la seva pretensió de reduir els
problemes filosòfics a problemes lingüístics.  15 Davant d'aquest fracàs, es demanà com fou
possible que aquests  filòsofs analítics,  tan orgullos de la  seva diferència,  es proposessin
objectius tan ambiciosos com  "disoldre" els problemes filosòfics tradicionals o resoldre el
problema metòdic de la filosofia tot convertint-la en ciència estricta. Rorty va entendre que
la filosofia del llenguatge era el darrer intent, també fracassat, de l'epistemologia moderna,
per resoldre el  problema del  coneixement.  Aleshores  experimentà un gir  cap al  "corrent
postanalític", si bé aquest progressiu allunyament de la filosofia analítica no amaga l'immens
respecte que mostrà sempre cap al corrent del qual partia.16   

La  crítica  de  Rorty,  però,  no  s'aturarà  aquí,  ja  que,  en  el  seu  article  "Vint  anys
després", es decantarà per una resposta més radical. Ara dubtarà de què hi hagi una activitat
específica a la que poguem anomenar "filosofia", com a l'expressió "els problemes de la
filosofia", i es decantarà per renegar de l'activitat filosòfica i caure en mans de la literatura.
La història, la sociologia o l'antropologia ens ensenyen molt sobre qui som, però considerà
que la literatura resultava particularment eficaç. Defensà la prioritat de la literatura per sobre
de la filosofia, però no afirmà que tots els mals es resolen contant contes.  

14 RORTY, R. El giro linguístico. p. 19.
15 "Las causas del fracaso están bastante claras: no haber llegado a proporcionar  a sus interlocutores criterios

claros  de éxito en cuestiones tan elementales como  saber cuándo se podía considerar terminado el análisi de los
significados de sus conceptos clave como 'forma lógica', 'gramática ordinaria correcta', 'verdad necesaria', etc. Y
tales criterios faltaban porque faltaban también otros más elementales aún: los que hubieran permitido saber qué o
cómo era  un 'buen análisis' o un 'buen significado'. Se careció, pues, de criterios hasta para saber qué podía ser el
análisi del concepto 'significado'".   RORTY, R. Ibid., p. 14.

16 RORTY, R. El giro lingüístico. Ed. Paidós. Pensamiento contemporáneo 11. Barcelona 1990., p. 16.  "La filosofía
lingüística,  en  los  últimos  treinta  años,  ha  logrado  poner  a  la  defensiva  toda  la  tradición  filosófica,  desde
Parménides pasando por Descartes y Hume, hasta Bradley y Whitehead. Lo ha hecho escrutando cuidadosamente
los  modos  en  los  cuales  los  filósofos  tradicionales  usaron  el  lenguaje  en  la  formulación  de  sus  problemas.
Semejante logro es suficiente para ubicar este período entre las grandes eras de la historia de la filosofía".
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3.2. EL GIR PRAGMÀTIC.

Com hem comentat en l'apartat anterior, Richard Rorty, en el començament de la
seva carrera, va ser un filòsof analític, però  evolucionà cap al pragmatisme. "Su programa
para una filosofía que ha de abolir toda filosofía parece provenir más de la melancolía de
un metafísico contrariado llevado por impulsos nominalistas que de la autocrítica de un
filósofo  analítico  ilustrado  que  desea  completar  el  giro  lingüístico  de  manera
pragmatista".17 

Rorty reclama la seva diferència envers la resta de filòsofs analítics mitjançant la
radicalització  pragmàtica  del  gir  lingüístic.  El  seu  inequívoc  compromís  amb  la
contingència implicarà canviar el  llenguatge en el  sentit  d'acostar-se a un "conductisme
lingüístic"  que  comença  a  adoptar  a  FEN  com  a  conseqüència  d'un  "conductisme
epistemològic".  Serà  el  programa  que Rorty farà  seu,  una  nova  forma de  fer  filosofia
propera  a  la  poètica  heideggeriana,  al  joc  estètic  de  Nietzsche  i  a  una  ètica  sense
obligacions  universals.  Per  exemple,  distingirà  entre  llenguatges  normals  i  llenguatges
anormals (a partir de la distinció kuhniana entre ciència normal i ciència revolucionària),
entre  filosofia  edificant  i filosofia  sistemàtica,  entre   epistemologia  i  hermenèutica.
Conceptes  com  "edificació"  i  "conversació"  substituiran  els  de  "coneixement"  i
"investigació",  "solidaritat"  substituirà  a  "objectivitat",  "democràcia"  substituirà  a
"filosofia"  i  "comunitat"  substituirà  a  "mètode  de  justificació  o  de  demostració".  Amb
aquestes  distincions,  Rorty  endega  un  gir  pragmatista  que  li  permetrà:  a)  referir  tota
justificació,  tant  epistemològica  com  moral,  a  les  pràctiques  socials  contingents,  i  b)
eliminar l'autoritat i la racionalitat com a fonament de tota possible justificació.  "Dada su
apuesta por la contingencia y en contra de la universalidad o, en otras palabras, por la
universalidad de la contingencia, su regla de valoración jamás podrá ser una ley (del ser o
de la razón) y deja en libertad a cualquiera de seguir su ejemplo: introducir otra regla de
valoración filosófica como igualmente contingente en su necesidad y alcance valorativos".
18  

Aquesta  radicalització pragmàtica del gir lingüístic obre una dimensió nova ja que,
pel  que  fa  a  les  qüestions  epistemològiques,  no  utilitzam  el  llenguatge  com  a  forma
gramatical de representació (Darstellung),  sinó que és emprat comunicativament.  "Es la
dimensión de  las  interacciones  y  tradiciones,  el  espacio  público  del  mundo de  la  vida
compartido  intersubjetivamente  por  los  usuarios  del  lenguaje.  (...)  Una  vez  que  la
conversación  reemplace  a  la  confrontación  [de  personas  con  el  estado  de  cosas],  la
concepción de la mente como el Espejo de la Naturaleza puede ser descartada". 19   Per tant,
"el model comunicacional" del coneixement suposa que no tenim un accés privilegiat de les
entitats  del  món  que  sigui  independent  de  les  nostres  pràctiques  intersubjectives  ni
independent del context lingüísticament constituït pel nostre "món de la vida". Tal i com
explica  Putnam,  "Los  elementos  de  lo  que  llamamos  'lenguaje'  o  'mente'  penetran  tan
profundamente en lo que denominamos 'realidad' que el mero proyecto de representarnos a
nosotros mismos como 'mapeadores' de algo 'independiente del lenguaje'  está fatalmente
comprometido desde el principio".20  

17  RORTY, Richard / HABERMAS, Jürgen. Sobre la verdad: ¿validez universal o justificación? Amorrortu ed. Buenos 
Aires- Madrid, 2007. p. 84.
18 Ibid., p. 12.
19 RORTY, R., La filosofía y el espejo de la naturaleza. p. 170(comprovar)
20 PUTNAM, H.,  Realism with a Human Face, p. 28, citat per RORTY/HABERMAS: Sobre la verdad: ¿validez 

universal o justificación? Amorrortu editores. Buenos Aires-Madrid 2007,  p. 93.
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Richard Rorty està d'acord amb aquesta cita de Putnam, però vol anar encara un poc
més enllà d'aquest "realisme intern" de Putnam. Amb el gir pragmàtic, l'autoritat epistèmica
de  la  primera  persona del  singular  és  desplaçada  per  la  primera  persona del  plural,  pel
'nosaltres' d'una comunitat de comunicació davant de la qual cada persona justifica les seves
opinions.  "Así como Locke y Hume refirieron sus reflexiones mentalistas a la conciencia de
las personas empíricas y Kant refirió las suyas a la conciencia de los sujetos "en general",
también reflexiones lingüísticas pueden ser referidas a comunidades de comunicación "en
general". Pero Rorty permanece en la tradición empirista y refiere la autoridad epistémica
a las prácticas sociales recibidas de 'nuestras' respectivas comunidades. Estima sin sentido
la propuesta de "ver las prácticas sociales de justificación como si fueran algo más que
eso". 21  

En aquest context, la filosofia tendirà a barrejar-se amb la resta de la cultura en un
horitzó postfilosòfic que Rorty fa plausible quan el presenta com anàleg a l'horitzó cultural
postreligiós sorgit a conseqüència de la Il·lustració, és a dir, la secularització. Aquestes seran
les conseqüències del pragmatisme, que,  en un altre ordre de coses, també plantegen un
repte a tenir en compte: el del status o la respectabilitat del filòsof. Perquè del que estaríem
parlant és de la fi del privilegi de la filosofia a l'hora deposseir les claus i els criteris de la
veritat  (de la veritat epistèmica, de la veritat moral, etc.) perquè ara, aquestes claus i criteris
restarien en mans de la "la conversa de la humanitat". En qualsevol cas, la filosofia no ha de
deixar de contribuir a aquesta conversa, on participarà al costat de la poesia, la novel·la, la
crítica literària, el cinema, el periodisme, etc., però ja no des d'una posició de privilegi, com
passava  quan  tenia  l'exclusiva  del  "fonament"  de  la  veritat.  Aquesta  seria  la  motivació
profunda del desplaçament de Rorty cap a la crítica literària, així com del canvi del seu
status de professor de filosofia a professor d'humanitats a Stanford. 

Però el  que Rorty deconstrueix no és només la filosofia linguistica en passar del
paradigma logicista  al  paradigma comunicacional,  sinó que,  al  darrera,  hi  ha també una
valoració moral implícita, com si l'opció per la necessitat fundant fos "més racional" o "més
filosòfica" o "més seriosa" o "més moral" que l'opció per la contingència. I, contràriament,
com si l'opció per la contingència no fos seriosa, ni filosòfica, sinó més aviat irracional i, en
darrer terme, immoral. Per tant, aquesta metavaloració col·loca a la defensiva el partidari de
la contingència perquè ha d'afrontar el repte sense xarxes de salvament, nu davant de la
tradició que protegeix els partidaris de la fonamentació epistemològica agombolats al voltant
del comfort metafísic. 

Guardant les distàncies, conscients de què els objectius són diametralment oposats,
hom podria  comparar  el  moviment  que  va  dur  a  terme  Rorty  en  relació  a  la  filosofia
linguistica amb el moviment que es va donar a començament del segle XX, quan la filosofia
girà la vista cap a la matemàtica per tal de salvar la seva integritat. Tal com féu Plató 2.500
anys  abans,  les  figures  paradigmàtiques  d'aquest  moment,  Husserl  i  Russell,  intentaren
recuperar  l'esperit  matemàtic.  Russell  descobrí  la  "forma  lògica"  i  Husserl  els  aspectes
"purament  formals"  del  món.  El  descobriment  d'aquestes  representacions  privilegiades
intentà donar un to de seriositat i rigor a la recerca filosòfica. Aquesta situació durà uns
quaranta anys, "Pero,  al final, los seguidores heterodoxos de Husserl (Sartre y Heideger) y
los seguidores heterodoxos de Russell (Sellars i Quine) presentaron las mismas preguntas
sobre la posibilidad de la verdad apodíctica que Hegel había formulado con relación a

21 RORTY, R. / HABERMAS, J. Sobre la verdad: ¿validez universal o justificación? Amorrortu Ed. Buenos  Aires 
2007. p. 94.
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Kant" 22  La conseqüència fou que la fenomenologia anà transformant-se gradualment en
una mena d'antropologia i l'epistemologia es féu de cada vegada més historicista i menys
"lògica", amb representants tan emblemàtics com Hanson i Kuhn, entre d'altres. 

3.3. EL NOMINALISME PSICOLÒGIC DE W. SELLARS.

Sellars formula el nominalisme psicològic com la concepció de que "toda conciencia
de clases, parecidos, hechos, etc., en resumen, toda conciencia de entidades abstractas -en
realidad,  toda conciencia, hasta de particulares- es una conciencia lingüística." 23

L'objecció que es pot fer a  aquesta manera d'entendre el  coneixement  és que les
sensacions primàries, el dolor per exemple, o les sensacions que poden tenir els nadons quan
miren objectes de colors, no serien fruit d'una consciència lingüística. Per respondre, Sellars
diferencia entre la consciència com a conducta discriminatòria -la que duen a terme rates o
computadores preprogramades, que són capaces de respondre a un estímul predeterminat- i
la consciència que és capaç de justificar allò que es diu.  "La premisa fundamental de este
argumento  es  que  no  existe  ninguna  creencia  justificada   que  sea  no-proposicional,  y
ninguna justificación  que no sea una relación entre proposiciones". 24 Tant els infants com
les cèl·lules fotoelèctriques discriminen els objectes verds, però hom pensa que els nins pre-
lingüístics "saben què és verd" en un sentit en el que les cèl·lules fotoelèctriques no ho
saben.  Ara  bé,  com pot  saber  un  nin  què  és  un  dolor  si,  d'acord  amb  el  nominalisme
psicològic, el coneixement de qualsevol cosa "és una qüestió lingüística"? La resposta que
Sellars ofereix és dir  que hom ha de ser capaç de  vincular el  concepte de "verdor"  per
exemple, amb altres conceptes, de tal forma que hom pugui justificar les afirmacions que
faci sobre la "verdor". Idò bé, de la concepció wittgensteiniana de Sellars, segons la qual
tenir un concepte és usar una paraula, se'n dedueix que no podem tenir un concepte sense
tenir-ne molts.  D'igual manera, si deim que tenim un concepte de quelcom perquè "hem
observat aquest tipus de coses", és degut a què "tenir la capacitat d'observar un tipus de
coses és ja tenir un concepte d'aquest tipus de coses". I "observar un tipus de coses" és ja
observar  sota  una  descripció,  no  només  respondre  de  manera  discriminativa  quan  se'ns
apareix l'estímul físic.

Què serà, doncs, saber com és el dolor sense haver observat quin tipus de cosa és?
Doncs, respon Sellars, és senzillament  tenir dolor. Seria incorrecte pensar que es produeix
una il·luminació interna en el nin, que té lloc només quan la seva ment està il·luminada pel
llenguatge,  per  conceptes,  descripcions  i  proposicions,  i  no  té  lloc  quan  el  nin  plora
desconsoladament.  El  nin  sent la  mateixa  cosa  abans  i  després  de  l'aprenentatge  del
llenguatge. Ara bé, és aquesta  capacitat lingüística latent allò que el separa de la cèl·lula
fotoelèctrica, no la seva major sensibilitat. Un nin  pot marejar-se dins un avió perquè aquest
ha fet una sobtada baixada d'altitud; el nin patirà la conseqüència, estarà marejat, però no
sabrà explicar la causa del seu mareig, no sabrà què és allò que ha viscut el seu cos. En
canvi, la calor, el dolor, la verdor, l'autoritat paterna, l'amor maternal, la intensitat d'un so i
coses semblants, són "conegudes" prelingüísticament -o almenys això seria el que diria la
gent del carrer-. Hom les coneix perquè s'han viscut, s'han tingut, s'han experimentat.

22 RORTY, R. La filosofía y el espejo de la naturaleza. Ed. Cátedra. Madrid 1989.  p. 159.
23 RORTY, R., La filosofía y el espejo de la naturaleza. Ed. Cátedra. Madrid, 1989, p. 172.
24 RORTY, R. Ibid., p. 172
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Una persona, un infant, que ha viscut el dolor, sabrà què és aquest, però a la millor
no sabrà quina classe de cosa és el dolor. És necessari saber com és el dolor per tal de saber
quina classe de cosa és? Sellars respondrà que no. Saber com és el dolor serà una condició
causal insuficient i innecessària per a saber quina classe de cos és. És insuficient per la raó
evident de què podem saber com és la verdor sense saber que és diferent del blau o que és
un color. És innecessari perquè podem saber tot això, i moltes coses més, sobre la verdor
encara que siguem cecs de naixement. És fals que no poguem parlar ni saber d'allò del que
no en tenim sensacions primàries. "Lo que hay de especial en el lenguaje no es que cambie
'la  cualidad  de  nuestra  experiencia'  o  'abra  nuestras  perspectivas  a  la  conciencia'  o
sintetice una diversidad previamente inconsciente' o produzca cualquier otro tipo de cambio
'interior'. Lo único que hace su adquisición es dejarnos entrar en una comunidad cuyos
miembros intercambian justificaciones y afirmaciones, y otras acciones, entre sí". 25 El que
Sellars ens vol dir és que, quan deim que "sabem" una cosa, és a dir, quan qualificam un
episodi vital com a "conèixer", no estam donant una descipció empírica d'aquest episodi,
sinó que l'estam col·locant "en el espacio lógico de las razones de justificar y ser capaz de
justificar lo que se dice". 

Podem resumir tot això dient que  la justificació és una qüestió de pràctica social  i
que tot el que no sigui pràctica social no ajuda a entendre la justificació del coneixement
humà. "El nominalismo psicológico de Sellars no es una teoría de cómo funciona la mente,
ni  de  cómo nace  el  conocimiento  en  el  interior  del  niño,  ni  de  la  "naturaleza  de  los
conceptos", ni de ninguna otra cuestión de hecho. Es una observación sobre la diferencia
entre hecho y reglas con el propósito de que sólo podemos caer bajo reglas  epistémicas
cuando hayamos entrado en la comunidad donde se practica el juego gobernado por estas
reglas".26   

Sellars no presenta arguments a favor d'una teoria de la relació entre llenguatge i
pensament perquè els pensaments són episodis interns que poden estar o no vinculats amb el
llenguatge, amb els estats cerebrals o vàries coses més. En tant que epistemòleg, no està
oferint una teoria sobre els episodis interns, sinó que més aviat està assenyalant la confusió
en  què  ha  caigut  la  concepció  tradicional  -no  conductista,  sinó  mentalista-   de
l'epistemologia en voler donar una explicació d'aquests episodis interns. És a dir,  que la
filosofia de la ment no pot, pel fet de voler presentar un punt de vista suposadament més
elevat, reforçar o debilitar la confiança en les nostres pròpies afirmacions que se'n deriva de
l'aprovació  per  part  dels  nostres  iguals.  El  nominalisme psicològic  de Sellars  prové  del
conductisme  epistemològic  i  el  podem  considerar  com  a  equivalent  a  l'holisme
epistemològic perquè el que realment explica o justifica les nostres afirmacions sobre els
objectes que coneixem no és ni una base empírica ni una base ontològica, sinó únicament
l'aquiescència de la comunitat de parlants amb els que convivim. 

Per tant,  la comunitat és la font de l'autoritat epistèmica; fins i tot el coneixement no
conceptual, no lingüístic, de com és una sensació es dóna després de què els éssers s'han
inclòs dins d'una comunitat de parlants. Així, per exemple, tant als infants de llet com als
mamífers superiors  se'ls atribueix el fet de "tenir sensacions" i no respondre simplement
davant d'un estímul (com si fossin simples cèl·lules fotoelèctriques o animals com aranyes o
sardines). Doncs bé, això s'explica en base a la mena del "sentiment comunitari" que ens
uneix amb la  resta d'humans.  Que una cèl·lula  fotoelèctrica pugui  pronunciar  la paraula
"verd" quan projectam sobre ella -i només quan projectam sobre ella- una llum verda no vol

25 RORTY, R. Ibid., p. 174
26 RORTY, R. Ibid., p. 176.
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dir que sàpiga com és el color verd i, per tant, no és creïble que poguem mantenir amb ella
una conversa sobre aquest particular. En canvi, a les coses que tenen rostres més o menys
humans  i  que  pareix  que  poden  ser  "interlocutors  conversacionals"  se'ls  atribueixen
"sensacions". Però bé, tal volta si sabéssim amb detall com estan estructurats aquests, a la
millor seríem reticents a pensar en ells com a possibles "interlocutors conversacionals".   

Rorty considera que la forma més senzilla de descriure els atacs de Quine i Sellars a
l'empirisme lògic és dir que ambdós plantegen objeccions conductistes al privilegi epistèmic
que  l'empirisme  lògic  pretén  atribuir  a  certes  afirmacions  en  tant  que  representacions
privilegiades de la realitat. Així, per exemple, Sellars es demana quina és la diferència o què
és el que separa les afirmacions en primera persona sobre els dolors que ens fan patir i sobre
els pensaments que roden per la nostra ment de l'autoritat dels informes dels experts sobre la
fadiga dels metalls o sobre els colors dels objectes físics. "¿Com saben els nostres semblants
quines  són aquelles de les nostres afirmacions  en què poden creure la nostra  paraula i
quines les que exigeixen una posterior confirmació? Seria suficient que se'n fiessin del que
nosaltres els diguéssim. I, pel mateix motiu, seria suficient que nosaltres sabéssim que els
nostres conciutadans se'n refien del que els poguem dir  per tal d'estar segurs de la certesa
dels  nostres  estats  interiors,  sense  anar  a  cercar  instàncies  "superiors"  que  la  concepció
mentalista  del  coneixement  ha  fet  servir  tradicionalment,  com  ara  "la  consciència",
"l'evidència" i altres expressions. Per a Sellars, per tant, "la certeza de 'Tengo un dolor' es
un reflejo del hecho de que nadie se molesta en ponerlo en duda, no al revés". En definitiva,
si  les  afirmacions  són  justificades  per  la  societat  més  que  per  la  certesa  de  les
representacions  internes  que  elles  expressen  no  té  sentit  parlar  de  "representacions
privilegiades" com ha vingut succeint en la tradició occidental des de Plató.

 " El explicar la racionalidad y autoridad epistemológica por referencia a lo que la
sociedad nos permite decir, y no lo segundo por lo primero, constituye la esencia de lo que
designaré con el nombre de "conductismo epistemológico", actitud común a Wittgenstein y
Dewey.  La mejor forma de entender esta clase de conductismo es considerarlo como una
especie  de  holismo,  pero  un  holismo  que  no  necesita  apuntalamientos  metafísicos
idealistas." 27 Per tant, si entenem les regles d'un joc lingüístic, entenem tot el que cal sobre
les causes que fan possible la comprensió en aquell joc lingüístic i no caldrà recórrer a cap
de les tradicionals distincions platòniques o kantianes per tal d'estar-ne segurs.  

27 RORTY, R. Ibid., p. 165
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3.4. DISOLUCIÓ DE L'EPISTEMOLOGIA.

Una  raó  per  la  qual  els  filòsofs  professionals  rebutgen  l'afirmació  de  què  el
coneixement pot no tenir fonaments -o que els drets i deures no tenguin una base ontològica-
és que, si no fos així, a la millor prescindiríem de la filosofia. Per la mateixa raó, dir que les
afirmacions i accions han de "correspondre" a quelcom diferent d'allò que les persones estan
fent o dient justificaria l'impuls filosòfic. És l'impuls que porta Plató a dir que les paraules i
fets de Sòcrates, malgrat ser coherents amb la teoria i pràctica del seu temps, corresponien,
no obstant, a quelcom que els atenesos no podien ni tan sols imaginar. 

L'epistemologia  avança  partint  de  la  suposició  de què  totes  les  aportacions  a  un
discurs determinat són commensurables. S'entén per "commensurable" allò que és capaç de
ser  sotmès a  un conjunt  de regles  que ens diran com arribar  a un acord.  Construir  una
epistemologia és trobar la màxima quantitat de terreny en comú en relació al coneixement
sobre un objecte. La suposició de què es pot construir una epistemologia és la suposició de
què  aquest  terreny  existeix.  Per  exemple,  durant  el  segle  XVII  pensaven,  tot  seguint
Descartes,  que  entendre  la  ment  humana  era  la  via  adequada  per  assolir  la  Veritat;  la
filosofia analítica suposava que el llenguatge podia proporcionar l'esquema universal per a
qualsevol contingut. En definitiva, insinuar que no existeix aquest terreny comú és pareix
que és com posar en perill la racionalitat. Doncs bé, això és precisament el que pretén Rorty.
El nostre autor promou la disolució epistemològica. I per això se'n val de les aportacions
fetes per dos filòsofs contemporanis determinants: Quine i Sellars. 

Aquests autors introdueixen un nou paradigma epistemològic: la concepció holista
del  coneixement,  a  la  qual  s'hi  suma  entusiasmat  el  nostre  autor.  Parlar  de  disolució
epistemològica i de concepció holista del coneixement pot semblar una contradicció, però
més que una contradicció ve a ser una paradoxa.  Una concepció holista del coneixement
foragita la idea de la filosofia com a  "descobridora dels fonaments del coneixement", com a
presentadora de les "notacions canòniques". En el seu lloc, postula una perspectiva empírica
com a defensora de "categories heurístiques que es troben més enllà del marc de referència".
Per tant, l'holisme  genera una concepció de la filosofia que no té res a veure amb la recerca
de la certesa ni de representacions privilegiades, sinó que, com hem vist en l'apartat anterior,
es  decanta  per  una  concepció  comunicacional  o  conversacional  del  coneixement.  Aquí
acabarem de configurar aquesta visió.

La crítica conductista feta per Sellars a "todo el marco de referencia de lo dado" i
l'enfocament conductista de Quine davant la distinció necessari-contingent vindrien a ser
dues  formes d'holisme.  "Mientras  se  concibe el  conocimiento como una representación
precisa -como el Espejo de la  Naturaleza- , las doctrinas holísticas de Quine y Sellars
parecen  absurdamente  paradójicas,  pues  dicha  precisión  requiere  una  teoría  de  las
representaciones privilegiadas, que sean automática e intrínsecamente precisas. Por eso, la
respuesta a Sellars en el caso de lo dado y a Quine en el de la analiticidad suele ser que
"han  ido  demasiado lejos"  hasta  dejar  de  lado  el  sentido  común.(...)  "La justificación
conversacional,  por  así  decirlo,  es  naturalmente  holística,  mientras  que  la  idea  de
justificación incrustada en la tradición epistemológica es reductiva y atomista"  28  Rorty
tracta de demostrar que aquest holisme  no és el resultat d'una relació especial entre idees (o
paraules) i objectes, sinó que, més aviat, és una qüestió de conversa i de pràctica social. La
justificació conversacional és holística perquè la premissa fonamental d'aquest argument és

28 RORTY, R. Ibid., p. 161
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que entenem el coneixement quan entenem la justificació social de la creença i, per tant, no
tenim cap necessitat de considerar que la precisió de la representació és una dada rellevant i
decisiva.  Una vez que la conversación sustituye a la confrontación, se puede descartar la
idea de la mente como Espejo de la Naturaleza. Entonces resulta ininteligible la idea de la
filosofía como disciplina que busca representaciones privilegiadas entre las que constituyen
el Espejo." 29 Ara bé, segons els partidaris de la concepció epistemològica que defensa les
representacions privilegiades de la realitat, la conseqüència perillosa de dir que la Veritat -o
el Bé- són qüestions de pràctica social és que ens aboca a un relativisme.  

Que  els  filòsofs  que  s'han  dedicat  a  l'anàlisi  lingüística  hagin  recorregut  a
generalitats universals de l'estil de "forma lògica", "anàlisi conceptual", "veritat necessària",
etc. per dur endavant la seva tasca, amaga o disfressa de necessitat la radical contingència
de la seva pròpia aposta  epistemològica.  Ja hem vist com això  30 és  senzillament una
falsificació, una petició de principi, perquè dóna per cert allò que exigiria una demostració a
partir de qualque punt indiscutit. Però bé, la qüestió no és si el coneixement humà té uns
"fonaments",  sinó si  té  sentit  suggerir  que  els  té,  és  a  dir,  si  la  idea  de què  l'autoritat
epistèmica  o   moral  té  una  "base"  natural  és  una  idea  coherent.31 Per  a  l'enfocament
epistemològic de Quine-Sellars no hi ha justificació possible que no sigui per referència a
allò que ja sabem i acceptam; voler cercar una matriu neutra permanent i ahistòrica obliga a
pensar que aquest relativisme ha d'excloure les teories de la coherència  de la justificació
epistemològica i pràctica. Per als pragmàtics en el camp de la moral, l'afirmació de què els
costums d'una determinada societat estan "basats en la naturalesa humana" és una afirmació
que no té justificació. Un pragmatista no entén què pot voler dir això de què un costum
estigui "basat en". 

  El que Rorty afirma és que l'atac de Quine-Sellars no és l'intent de substituir una
forma  d'explicació  del  coneixement  humà  per  una  altra,  sinó,  directament,  la  proposta
d'abandonar   la  noció  d'una  "explicació  del  coneixement  humà".  Aquests  dos  autors
assenyalen  la inutilitat   d'oferir  una "explicació.   32 Les doctrines de Sellars i  de Quine
serien expressió de què cap explicació de la naturalesa del coneixement pot basar-se en una
teoria de les representacions privilegiades de la  realitat,  però pareix com si els  humans
necessitéssim d'una  base  que  unifiqués  i  donés  coherència  a  la  nostra  recerca  sobre  el
coneixement i ens sentíssim orfes quan no hi fos. Rorty serà radical,  com no podia ser
d'altra manera, i afirmarà, tot seguint Strawson, que "la teoria de la correspondència no

29 RORTY, R. Ibid., p. 162.
30 El professor Gabriel Bello, a la Introducció de RORTY, R. El giro lingüístico. Ed. Paidós., p. 19, considera que es 

tracta d'una petitio principii.
31 "El conductismo epistemológico, (que podría llamarse simplemente "pragmatismo" si no fuera éste un término algo

sobrecargado) es la afirmación de que la filosofía no tendrá nada más que ofrecer  que el sentido común (con la
ayuda de la biología, la historia, etc.) en relación con el conocimiento y la verdad. (...) Ser conductista en el sentido
amplio en que lo son  Sellars i Quine no es ofrecer análisis reduccionistas, sino negarse a intentar cierto tipo de
explicación: el tipo de explicación que no sólo interpone entre el impacto del entorno sobre los seres humanos y sus
informes  sobre  él  una  noción  como  la  "familiaridad  con  los  significados"  o  "familiaridad  con  las  apariencias
sensoriales", sino que utiliza estas nociones para explicar la fiabilidad de tales informes". 
RORTY, R. FEN., p. 166-167.

32 "Si queremos tener una doctrina del "conocimiento por familiaridad" que nos ofrezca un fundamento, y si  no nos
limitamos a negar que haya justificación, entonces afirmaremos con Sellars que "la ciencia es racional no porque
tenga un fundamento, sino porque es una empresa  que se autocorrige y puede hacer peligrar  cualquier afirmación,
aunque no todas a la vez". Diremos con Quine que el conocimiento no es como una estructura arquitectónica sino
como un  campo de  fuerza,  y  que  no  hay  afirmaciones que  sean  inmunes  a  la  revisión.  Seremos  holistas  (...)
simplemente porque la justificación ha sido siempre conductista y holística. Sólo el filósofo profesional ha soñado
que podría haber alguna otra cosa, pues sólo él tiene miedo al escéptico epistemológico". 
Ibid., p. 170-171 
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necessita ser purificada sinó eliminada".       

Si el nostre autor promou la disolució epistemològica,  quina alternativa proposa?
Doncs es decanta per substituir l'epistemologia per l'hermenèutica, però ens adverteix de què
no vol presentar aquesta darrera com una "successora" de la primera. "Por el contrario, la
hermenéutica  es  una  expresión  de  esperanza  de  que  el  espacio  cultural  dejado  por  el
abandono de la epistemología no llegue a llenarse -que nuestra cultura sea una cultura en
la  que ya no se sienta la exigencia de constricción y confrontación".33

 
Rorty creu, no obstant i això, que el filòsof té un paper rellevant, i un paper doble. El

primer és el de ser una mena d'"intermediari socràtic" entre discursos variats: amb la seva
intervenció s'aconsegueix que els interlocutors hermètics abandonin llurs pràctiques i arribin
a  compromisos  en  el  decurs  de  la  conversa,  o  bé  que  se  superin  els  desacords  entre
disciplines o discursos. La conversa será un element clau a l'hora de bastir  això que ell
anomena "filosofia edificant". L'altre paper atribuït al filòsof  és el de supervisor cultural,
que coneix tot el que estan fent els altres interlocutors ja que té coneixement del context
últim dins del que es mouen: les formes, la ment, el llenguatge. Considera que el primer
paper és l'adient per a l'hermenèutica, mentre que el segon és l'apropiat per a l'epistemologia.
L'hermenèutica copsa les relacions que hi pugui haver entre discursos variats i no perd mai
l'esperança d'arribar  a  un  acord  mentre  hi  hagi  conversa.  L'epistemologia,  en  canvi,
considera l'esperança d'arribar a un acord com un signe de l'existència d'un terreny comú que
els  uneix  sota  una  mateixa  racionalitat.  "Para  la  hermenéutica,  ser  racional  es  estar
dispuesto  a  abstenerse  de  la  epistemología  y  estar  dispuesto  a  adquirir  la  jerga  del
interlocutor en vez de traducirla a la suya propia. Para la epistemología, ser racional es
encontrar  el  conjunto  adecuado   de  términos  a  que  deberían  traducirse  todas  las
aportaciones  para  que  sea  posible  el  acuerdo".  34 La  idea  del  coneixement  com   a
representació exacta es presta a què certes classes de representacions siguin considerades
com a "bàsiques" o "privilegiades" i tenguin caràcter de "fonament". Davant d'aquesta visió,
Rorty es decanta per una visió holística del coneixement, segons la qual mai no podrem
evitar el "cercle hermenèutic", és a dir, que mai no podrem entendre les parts d'una cultura,
d'un llenguatge, d'una pràctica, d'una teoria o de qualsevol altre cosa desconeguda sense que
tinguem una  visió  de  com funciona  el  conjunt.  I,  a  la  inversa,  no  podrem copsar  com
funciona el conjunt fins que no tinguem una comprensió de les seves parts. 

Parafrasejant la distinció de Kuhn entre ciència "normal" i ciència "revolucionària",
l'enfocament pragmàtic del coneixement que hi ha al darrere del conductisme epistemològic
diferencia  entre  un  discurs  "normal"  i  un  d'"anormal".   El  "normal"  és  aquell  que  es
desenvolupa  dintre  d'un  conjunt  conegut  de  convencions  sobre  les  afirmacions  que  són
rellevants i sobre allò que s'ha de considerar com una resposta a una pregunta i allò que s'ha
de considerar com una bona argumentació en favor d'aquella resposta -o una bona crítica. El
discurs anormal s'esdevé quan en el discurs intervé algú que ignora aquestes convencions o
que les deixa a un costat. Mentre que la "epistéme" és el producte del discurs normal, el
producte del discurs "anormal" pot ser qualsevol cosa compresa entre l'absurd i la revolució
intel·lectual perquè no està subjecte a cap disciplina o formalitat. En darrer terme, dirà, "es
cuestión de 'phrónesis' más que de 'epistéme'". 35   

33 Ibid., p. 287.
34 Ibid., p. 290.
35 "La idea que está detrás de esta división es que el conocimiento en sentido estricto -"epistéme"- debe tener un

"logos" y que un "logos" sólo puede ser dado por el descubrimiento de un método de conmesuración. La idea de
conmensuabilidad está incluída en la noción de "cognición auténtica": por el contrario, lo que la epistemología no
puede hacer conmensurable se desprecia como meramente "subjetivo". Ibid., p.291.
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4. ÀMBIT ÈTIC.

Richard Rorty creu que, comparades  amb les controvèrsies sobre epistemologia, les
disputes sobre l'elecció moral semblen més importants ja que amb elles "nos jugamos el
sentido de quiénes somos".  36 En aquest àmbit aplicarà el mateix criteri que hem vist que
aplicava a l'àmbit epistemològic: disoldre el que han estat els principis i obligacions morals
tradicionals  per  tal  d'introduir  la  perspectiva  pragmatista,  segons  la  qual  el  millor  que
podem fer  en aquesta  vida és evitar  la  crueltat  i  fomentar  l'enteniment  entre  el  màxim
nombre de persones mitjançant la força dels arguments, no per la violència.  

El nostre autor es planteja la següent pregunta: atès que la clàssica oposició kantiana
entre  moralitat  i  prudència  fou  formulada  precisament  en  termes  d'oposició  entre  un
principi  moral  i  una  apel·lació  a  la  conveniència,  té  algun  sentit  conservar  el  terme
"moralitat" una volta que s'ha exclòs la noció de principi moral? La resposta que dóna
segueix la de Michael Oakeshott, que, a la vegada, es mira en Hegel: podem mantenir la
noció de moralitat només en la mesura en què deixem de concebre-la com la veu de la
nostra part, diguem-ne, "divina" i la considerem com la nostra pròpia veu com a membres
d'una comunitat de parlants d'un llenguatge comú. 37  Aquesta concepció de la moralitat fa
impossible pensar que hi ha quelcom per damunt de la comunitat a la qual pertanyo que ens
marqui el sentit del que és moral; fa impossible també pensar en una comunitat més àmple
anomenada "humanitat". El mateix Oakeshott diferencia entre  societas i  universitas per a
refererir-se a una comunitat més estreta, la primera, o a una més ample, sense que aquesta
darrera tengui cabuda en la seva aplicació de la moralitat. 

4.1.  DE  KANT  A  SELLARS:  DE  L'OBLIGACIÓ  MORAL  A  LA
SOLIDARITAT.

La conducta moral acostuma a ser una resposta a la pregunta "quines regles han de
determinar les meves accions?"  Doncs bé, d'acord amb l'elaboració de Sellars, que segueix
Hegel en aquest aspecte, la filosofia moral pren la forma d'una narració històrica abans que
la d'una recerca de principis generals. El fet de considerar la moralitat com un conjunt de
pràctiques,  les  "nostres"  pràctiques,  mostra  clarament  la  diferència  existent  entre  la
concepció de la moralitat com "la veu d'una instància divinitzada de la nostra ànima" i la
concepció  de  la  moralitat  com  "la  veu  d'un  artefacte  humà  contingent,  que  s'ha
desenvolupat a mercè de les vicissituds del temps i l'atzar,  com 'un experiment' més de la
Naturalesa". La conseqüència que se'n treu  d'aquesta visió de la moral és que la distinció
entre moralitat i prudència  té sentit únicament per als individus, no per a les comunitats.38

36 RORTY, HABERMAS, KOLAKOWSI, Debate sobre la situación de la filosofía. Ed. Cátedra, Madrid 2000, p. 63.
37 "... podemos mantener la noción de moralidad sólo en la medida en que dejemos de concebirla como la voz de la

parte divina de nosotros mismos y, en su lugar, la concibamos como nuestra propia voz como miembros de una
comunidad, hablantes de un lenguaje común. Puedo conservar la diferencia entre moralidad y prudencia si la
concibo, no como la diferenica entre la apelación a lo incondicional y una apelación a lo condicionado, sino como
la diferencia entre una apelación a los intereses de nuestra comunidad y la apelación a nuestros intereses privados,
posiblemente conflictivos. La importancia de este cambio está en que hace imposible formular la pregunta: "¿Es la
nuestra una sociedad moral?"  RORTY, Richard.  La contingencia de una comunidad liberal, dins  "Contingencia,
ironia y solidaridad". Ed. Paidós Básica, Barcelona 1991, p. 78.  

38 "Tendría sentido para las sociedades sólo si la "humanidad" tuviera una naturaleza  por encima de las diversas
formas de vida que la historia ha erigido hasta ahora. Pero si las exigencias de una moralidad son las exigencias de
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 La  influència  que  Kant  ha  exercit  tot  donant  una  determinada  orientació  a  la
filosofia  moral  occidental  -centrada  en  la  racionalitat  i  l'obligació  moral-  ha  fet  que  la
majoria de moralistes perdessin de vista la importància que podien tenir les descripcions
empíriques del dolor i de la crueltat, de tal manera que la "solidaritat humana" ha acabat sent
considerada  un  simple  element  retòric.  El  nostre  autor  no  té  cap  interès  especial  a  fer
desaparèixer Kant del panorama moral, però es proposà alliberar la solidaritat del que han
estat  els  seus  pressupòsits  filosòfics  per  tal  de  fer-la  més  efectiva.  En  aquest  sentit,
considera  que les principals contribucions dels intel·lectuals moderns al progrés moral no
han estat les reflexions dutes a terme per filòsofs o teòlegs, sinó les descripcions detallades
que del sofriment humà han fet novel·listes, periodistes, sociòlegs, etnògrafs, etc.

Per  tant,  la  solidaritat  envers  els  altres  humans  no  es  basaria  en  cap  mena  de
concepció  sobre  determinats  fins  humans  universalment  compartits,  com puguin  ser  els
"drets humans" o la "racionalitat" o això que en deim "el bé comú", sinó  que seria una
convicció  basada  simplement  en  els  fets  històrics.  Aquests  suggereixen  que,  sense  la
protecció de quelcom com les institucions de la societat liberal burgesa, les persones serien
menys capaces de resoldre la seva situació privada. En les desenvolupades societats liberals
occidentals,  l'element  bàsic serà oferir  a tothom la  possibilitat  de crear-se a si  mateixos
segons les pròpies capacitats, fita que requereix, a més de pau i prosperitat, el manteniment
de les llibertats burgeses clàssiques. Per tant, la solidaritat humana ha de deixar de basar-se
en uns fonaments religiosos cristians o seculars universalistes per tal de trobar assentament
en els pressupòsits liberals burgesos.  La concepció de què un component humà central i
universal com la raó és una facultat que és la font de les nostres obligacions morals, encara
que  va  ser  de  molta  utilitat  en  la  creació  de  les  modernes  societats  democràtiques,  és
quelcom del que hom pot prescindir i del que s'ha de prescindir per tal que hom pugui
acostar-se a la utopia liberal.  Rorty insisteix en què les democràcies occidentals estan ara en
condicions d'alliberar-se dels plantejaments teòrics utilitzats en la seva construcció.  

"La concepción que estoy presentando sustenta que existe un progreso moral, que se
orienta  en  dirección  a  una  mayor  solidaridad  humana.  Pero  no  considera que  esa
solidaridad consista en el reconocimiento de un yo nuclear -la esencia humana- en todos
los seres humanos. En lugar de eso, se la concibe como la capacidad de percibir cada vez
con mayor claridad que las diferencias tradicionales (de tribus, raza, religión, costumbres,
etc.) carecen de importancia cuando se las compara con las similitudes referentes al dolor y
a la humillación".39 Per tant, l'èmfasi no es posa en una suposada diferència ontológica que
distingiria entre éssers humans de primera,  de segona o de tercera, sinó en la capacitat de
provocar dolor i la sensbilitat per tal de copsar la crueltat.   Des d'aquest punt de vista, a
l'hora de reconèixer el progrés moral tindrà més rellevància la capacitat per a descriure el
dolor humà que les reflexions filosòfiques o religioses que en poguem fer.  

Rorty duu a terme una crítica de la perspectiva des de la qual Kant enfocà el tema del
progrés  moral.  Kant,  amb  la  millor  intenció,  desitjava  promoure  les  institucions
democràtiques i  una major consciència política cosmopolita -com, de fet,  s'han produït-,
però  ho  féu  de  tal  manera  que  dificultà  en  gran  mesura  la  importància  que  tenien  les
descripcions empíriques. Pensava que la forma de promoure el progrés moral era subratllar,
més que la commiseració davant del dolor i la crueltat, la racionalitat i l'obligació moral.

un lenguaje, y si los lenguajes son contingencias históricas y no intentos de captar la verdadera configuración del
mundo o del yo, entonces, el 'defender resueltamente las convicciones morales propias' es cosa de identificarse con
una contingencia así." RORTY, Richard.  Contingencia,  ironia y solidaridad,  Editorial  Paidós Básica,  Barcelona
1991, p. 79.  

39 RORTY, R. Ibid., p. 210.
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Considerà  que  el  respecte  per  la  raó,  pel  nucli  comú  d'humanitat  era  l'únic  motiu  que
empenyia els humans vers la moralitat. En contraposar el respecte racional als sentiments de
commiseració i benevolència, féu que aquests tinguessin una consideració de segon ordre i
transformà la moralitat en quelcom diferent de la capacitat d'advertir el dolor i la humiliació.

Rorty constata que la perspectiva kantiana ha aixecat en les darreres dècades una
oposició majoritària entre els  filòsofs anglosaxons: Anette Baier,  Cora Diamond, Philipa
Foot,  Sabina Levibond, Alisdair  MacIntyre,  Iris Murdoch, Bernard Williams i  altres han
posat  en  dubte  el  supòsit  kantià  fonamental  segons  el  qual  la  deliberació  moral  ha  de
prendre necessàriament la forma d'una deducció a partir de principis generals no empírics.
En aquest sentit, mostrarà una especial proximitat amb Wilfrid Sellars. 

La  tesi  de  Wilfrid  Sellars  sosté  que  la  moralitat  és  qüestió  del  que ell  anomena
"intencions-nosaltres"  (we-intentions).  L'expressió  "nosaltres"  s'oposa  a  un  "ells";  aquest
"ells" poden ser els bàrbars, els animals, els vegetals o les màquines.  D'acord amb aquesta
concepció, una acció immoral és la mena de coses que, si arriben a dur-se a terme, només
les fan els animals o persones d'altres famílies, d'altres tribus, d'altres cultures o d'altres
èpoques perquè, si les fa un de nosaltres, passa a convertir-se en un proscrit, en algú que no
parla  el  nostre  llenguatge  encara  que en  alguna ocasió  hagi  pogut  fer-ho.  Amb aquesta
concepció de les obligacions morals com a  "intencions-nosaltres" evita dos supòsits dels
que discrepa, a saber: primer, la suposició de què hi ha un "jo central" i, segon, la suposició
de  què  el  terme  "raó"  designa  un  component  el  reconeixement  del  qual  explicaria  la
solidaritat humana. "En lugar de ello, Sellars nos permite ver la solidaridad como una cosa
creada antes que descubierta, producida en el curso de la historia antes que reconocida
como un hecho ahistórico". 40

D'aquelles  persones  que  s'han  destacat  per  la  seva  crueltat  o  per  ser  insensibles
davant del patiment d'altri en diem que els manca quelcom, un determinat component que és
essencial per tal que un ésser humà sigui complet.  "La manera filosófica tradicional de
expresar lo que queremos significar con  "solidaridad humana" consiste en decir que dentro
de  cada  uno  de  nosotros  hay  algo  -nuestra  humanidad  esencial-  que  resuena  ante  la
presencia de eso mismo en otros seres humanos". 41 Rorty, a l'igual que Sellars, nega que hi
hagi quelcom semblant a un "jo nuclear"; la seva insistència en la contingència i la seva
oposició  a  nocions  com "essència",  "naturalesa"  i  "fonament"  fan  que  sigui  impossible
considerar  que  determinades  accions  i  actituds  són  "naturalment"  inhumanes.  La  seva
postura entén que hem d'intentar no aspirar a voler que això que en diem "un ésser humà
així com cal" es trobi més enllà de les circumstàncies històriques.  

   Un exemple que posa és la comfrontació entre els liberals blancs nordamericans i
la misèria i desesperació dels joves negres d'aquell país, un exemple que, malauradament,
segueix estant d'actualitat. Encara que plantejar d'entrada aquesta oposició tan radical entre
"nosaltres" i "ells" ens pot desagradar, la qüestió interessant és preguntar-se si els blancs
hem d'ajudar els  negres perquè són "éssers humans" com nosaltres o, en canvi,  els hem
d'ajudar perquè són "compatriotes", és a dir,  perquè són estatunidencs. Es podria aplicar
aquest exemple a la realitat mallorquina plantejant, per exemple, si un burgès de l'Eixample
palmesà ha d'ajudar els joves de segona generació de Son Gotleu a sortir del  ghetto  de la
barriada.  

40 RORTY, R. Ibid., p. 213.
41 RORTY, Richard. Solidaridad, dins "Contingencia, ironia y solidaridad". Ed. Paidós Básica, Barcelona 1991, p. 207.
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 Un altre exemple que exposa és el cas dels jueus belgues i holandesos deportats a
Auschwitz.  Els  belgues  i  alguns  holandesos  no  tenien  cap  mena  d'empatia  per  aquells
compatriotes seus que eren deportats als camps d'extermni pel fet de ser jueus i els era igual
que se'ls emportassin. Aquesta manca d'empatia no l'associa al fet de què no se'ls considerés
com a  éssers  humans  sinó  a  què  històricament  i  sociològicament  s'havien  descrit  molt
poques situacions de companyerisme. Per tant, la conclusió que en treu és que el nostre
sentiment de solidaritat s'enforteix quan aquell o aquells vers els quals manifestam la nostra
solidaritat són "un de nosaltres", on "nosaltres" té un significat més restringit i més local que
el de raça humana. I si pensam que aquesta explicació pot resultar "políticament incorrecte"
voldrà dir que ens guiam pel paradigma religiós o secular kantià, segons el qual hi hauria
una  "essència  humana"  que  inclouria  l'obligació  de  solidaritat.  Ara  bé,  a  l'hora  de  ser
efectivament solidaris creiem que resulta molt més persuasiu i més convincent la visió de
Sellars que no pas la kantiana.

Per a un cristià, s'ha d'evitar la tendència a sentir-nos més propers amb aquells amb
qui tenim més empatia; és part de l'ideal cristià de perfecció moral el tractar a tothom per
igual,  fins  i  tot  als  guardians  d'Auschwitz  o  del  Gulag,  com a  pecadors  que  són  com
nosaltres. Per la seva part, l'universalisme ètic secular representat per Kant considera que
ens hem de sentir obligats envers els altres no perquè siguin nordamericans o mallorquins,
sinó perquè són éssers racionals: "... una buena acción hacia el otro puede ser considerada
como acción moral -como acción hecha por deber- si el otro es considerado simplemente
como ser racional y no como pariente, vecino o ciudadano. Mi posición supone que los
sentimientos de solidaridad dependen necesariamente de las similitudes y de las diferencias
que nos causen la impresión de ser las más notorias y tal condición de notorio es función de
un  léxico  último  históricamente  contingente". 42 Així  i  tot,  la  seva  posició  no  és  tan
retringida  com  pugui  parèixer  perquè  admet  la  incorporació  al  "nosaltres"  d'aquelles
persones que anteriorment formaven part de "ells". Aquesta convicció, característica dels
liberals,  no  es  basa  en  res  més  profund  que  en  les  contingències  històriques  que  van
possibilitar el sorgiment de lèxics morals i polítics nous, adients per a les secularitzades
societats occidentals que han perdut el seu sentit teològic i filosòfic d'antany.

Tot i que Sellars reprèn la distinció kantiana entre obligació i benevolència, identifica
"obligació moral" amb "validesa intersubjectiva".  El que vol és conservar la distinció entre
obligació  i  benevolència  dintre  d'un marc  naturalista,  on  no  es  faci  referència  a  un "jo
noumènic" o a desitjos incondicionats. Rorty comparteix aquesta visió de Sellars: l'essencial
és  que  l'"obligació  moral"  acaba  per  identificar-se  amb  el  fet  de  què  un  de  nosaltres,
independentment  de  qui  sigui  aquests  "nosaltres",  té  la  voluntat  d'actuar  d'una  manera
determinada en un lloc concret i sota unes circumstàcnies concretes.  La posició defensada
per Rorty és incompatible amb l'actitud universalista, tant en la seva forma religiosa com en
la seva forma secular kantiana; és incompatible amb la idea de què existeixi un tall natural
que  diferenciï  els  éssers  racionals  dels  no-racionals,  el  final  de  l'obligació  moral  i  el
començament de la benevolència. 

42 RORTY, R. op.cit., p. 210
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 Sellars  i  Rorty  entenen  que  la  manera  en  què   tradicionalment  han  operat  els
moralistes és l'oposada a la que ells proposen.43 Amb això no pretenen dir que els intents de
pensar en termes abstractes, com "la humanitat", "l'ésser racional" o "el Déu omnipotent" no
hagin fet un bé, ans al contrari, han fet un bé molt gran i han obert el camí per al canvi
polític i cultural en proporcionar un focus imaginarius (una mena d'horitzó contrafàctic, un
ideal) nebulós però inspirador. Ara bé, hom no deixa de tenir una sensació d'artificialitat
associada als problemes filosòfics. És el que ha passat quan, des de Nietzsche cap aquí, els
filòsofs  han  començat  a  demanar-se  per  "la  naturalesa"  de  la  veritat,  o  de l'art  o  de  la
humanitat. És aleshores quan la gent comença a tenir dubtes sobre la noció de "solidaritat
humana". "La manera correcta de entender el lema "Tenemos obligacions para con los seres
humanos simplemente como tales" es interpretándolo como un medio para exhortarnos a
que continuemos ampliando nuestro sentimiento de  "nosotros" tanto como podamos: a la
familia de la caverna de al lado, a la tribu del otro lado del río, a la confederación de
tribus  del  otro  lado  de  la  montaña...  Es  ese  un  proceso  que  debiéramos  intentar  que
prosiguiese" 44.  Per tant, el repte és proposar-nos de "crear" un sentiment de solidaritat més
ampli  i  més  concret  que  el  que  poguem  tenir  ara,  que  inclogués  a  persones  que
instintivament concebim encara com a "ells", com els marginats, o  els afroamericans que
encara no han acabat d'integrar-se en la societat nordamericana, o els refugiats europeus que
no tenen on caure morts. Si, en canvi, partim d'una solidaritat entesa com un concepte  a
priori,  buit  de contingut,  per  tal  que l'anem omplint  amb la  nostra  pràctica,  pareix  que
sempre restarà oberta davant nosaltres la pregunta: "és real aquesta solidaritat?".  

En darrer terme, "La forma correcta de leer ese lema  permite concebir la filosofía al
servicio de la política democràtica: como una contribución al intento de alcanzar lo que
Rawls llama el "equilibrio reflexivo" entre nuestras reacciones instintivas a los problemas
contemporáneos  y  los  principios  generales  en  los  que  nos  hemos  asentado".  45 Entesa
d'aquesta manera, la filosofia resulta ser una de les tècniques que ens permetran bastir un
nou lèxic moral per tal d'adaptar-lo a les nosves conviccions (per exemple, que les dones i
els negres són éssers iguals de capaços que els homes WASP o que la propietat privada no és
sagrada o que les qüestions sexuals són merament privades). La forma errònia de llegir-lo
seria concebre la política democràtica com subjecta a la jurisdicció d'un tribunal filosòfic,
com si els filòsofs gaudissin del privilegi d'un coneixement infal·lible al respecte. Està clar
que, tant en l'aspecte públic com privat de les nostres vides, sorgiran dilemes que ens faran
dubtar sobre com hem d'actuar. El que no hauríem de fer en cap cas seria intentar resoldre'ls
redirigint-nos  a  un  conjunt  més  elevat  d'obligacions  que  un  tribunal  filosòfic  pogués
descobrir i aplicar. Sempre serà millor refer el nostre lèxic i mantenir-nos atents als indicis
contingents que assenyalin la manera de revisar-lo.

43 "Ello se debe a que primero nos representamos las prácticas  por adoptar y  esperamos entonces que nuestros
filósofos adapten a ello la definición de "humano" o de "racional". Por ejemplo, sabemos que no debemos matar a
nuestros semejantes, salvo que se nos habilite oficialmente para ello como soldados, verdugos, malpartistas o cosas
semejantes. Así, aquellos a los que en efecto matamos con ese carácter -los ejércitos del tirano invasor, el asesino
reincidente, el feto-, ¿no son humanos? En cierto sentido sí y en cierto sentido no.; pero la definición de los casos
relevantes es un ejercicio en gran medida escolástico y posterior a los hechos. Primero deliberamos acerca de la
justicia de la guerra, de la corrección de la pena capital o del  aborto, y más tarde nos preocupamos por "la
condición" del invasor, del asesino o del feto. Cuando intentamos hacer lo opuesto hallamos que las que nuestros
flósofos  nos presentan como las  condiciones suficientes  de la  humanidad o de la  racionalidad,  no son menos
discutibles que las cuestiones prácticas originarias. Son los  detalles de estas últimas (lo que los invasores han
hecho, quién ha de ser ejecutado y por qué, quién decide el aborto y por qué) lo que nos ayuda a decidir lo que ha
de hacerse. Los amplios principios generales esperan pacientemente el resultado; después se redefinen términos
fundamentales contenidos en ellos de acuerdo con aquel resultado".   RORTY, R. Ibid., p. 213.

44 RORTY, R. Ibid., p. 214.
45 RORTY, R. Ibid., p. 215.
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4.2. KANT VERSUS DEWEY: LA SITUACIÓ ACTUAL DE LA FILOSOFIA
MORAL.

Rorty manifesta una preocupació insistent pel futur de la filosofia, pel risc cert que,
segons ell,  té de quedar relegada en el conjunt dels coneixements que tenen repercussió
pública i convertir-se en un vestigi pintoresc amb una pàtina d'encant. No obstant, aquest
risc es manifesta de manera menys pregona en el cas de la filosofia moral, degut a què és la
més intel·ligible de les diferents branques filosòfiques.  Així i  tot,  els  filòsofs morals  es
veuen força apurats per explicar el que creuen que estan fent. Es veuen com a forçats a
reivindicar que són capaços d'esbrinar amb major profunditat que la resta de la gent les
qüestions que tenen relació amb el bé i el mal, però no està clar que hi hagi quelcom en la
seva formació que els permiti assolir aquesta capacitat. Aleshores, què és exactament el que
poden afirmar que saben?
 

Per respondre aquesta pregunta, el nostre autor es basa en un article de Peter Singer
publicat al New York Times Magazine el 7 de juliol de 1974, titulat "Philosophers Are Back
on the Job".  Sostenia Singer que el públic hauria d'escoltar i fer cas al que poguessin dir els
filòsofs en relació a temes tan conflictius com, per exemple, l'avortament. I això perquè
d'allò  que  la  majoria   pensa  que  hem de fer  no  se'n  pot  extreure  cap  conclusió  vàlida
respecte del que realment hem de fer, ans al contrari: si disposam d'una teoria moral basada
en sòlids fonaments, hem d'estar en disposició d'acceptar les seves implicacions, encara que
aquestes  ens  obliguin  a  modificar  els  punts  de  vista  que  sostenim ara  en  determinades
qúestions morals clau. Interpreta Singer que els filòsofs s'han mostrat capaços d'oferir-nos
aquestes teories i, en conseqüència, estan en disposició de corregir les intuïcions morals de
la societat.  Per tant, pareix que els filòsofs morals són més racionals que el comú de les
persones. El que no quedava clar és si aquest estat de coses és la causa o la conseqüència de
la  seva  superior  capacitat  per  entendre  això  que  Singer  anomenava  "la  naturalesa  dels
conceptes morals" o "la lògica de l'argumentació ètica". Rorty, per la seva part, manté un
criteri oposat al de Singer i no veu gens clar que una teoria moral explicada per filòsofs
pugui oferir una major capacitat comprensiva que la que manifesten tenir les persones sense
una  formació  filosòfica  específica.  Rorty  entén  que "la  mayoría  de  los  profesores  de
filosofia  moral  no  poseen  ni  mayor  rigor  ni  mayor  claridad  ni  mayor  capacidad  de
penetración que los legos  en ese ámbito, pero lo que sí muestran es una propensión mucho
mayor que la del común  a tomarse en serio los planteamientos de Immanuel Kant." 46

 
Segons la visió que té Rorty de la història de la filosofia, Kant és una figura de

transició que ens ha ajudat a abandonar la idea de què la moralitat és quelcom que depèn
d'un mandat diví, però que, malauradament, ha conservat la idea de què la moralitat manté
relació  amb  un  conjunt  d'obligacions  incondicionals.  Aquestes  obligacions  quedarien
sintetitzades per l'imperatiu categòric, que ens capacitaria per a decidir la millor manera de
resoldre els dilemes morals. Considerava, a més, que era possible concebre aquest imperatiu
gràcies a una facultat especial que va anomenar "raó pura pràctica", una facultat que és
capaç  de  realitzar  les  seves  anàlisis  sense  veure's  afectada  per  l'experiència  històrica,
quelcom inconcebible per a Rorty i una bona colla més d'autors, com per exemple  Annette
Baier. Segons aquesta autora, que percep la mateixa sentor a sang i tortura que percebia
Nietzsche en relació a l'imperatiu categòric, la noció kantiana d'una obligació incondicional

46 RORTY, R. op.cit., p. 324.  A l'hora de confeccionar el present apartat m'he basat en l'article de R. Rorty Kant versus
Dewey, inclòs dins el llibre "Filosofía como política cultural. Escritos filosóficos 4". Ed. Paidós Básica, Barcelona
2010.
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emana d'una tradició autoritària, patriarcal i religiosa que hauria estat millor foragitar. Opina
que quan els homes deixaren d'acceptar l'argument de Dostoievsky, segons el qual si Déu no
exiteix tot és permès, no haurien d'haver substituït a "Déu" per la "Raó". 

Els  filòsofs  morals  actuals  ens  diuen  que  Kant  va  realitzar  un  descobriment
sorprenent: la idea d'autonomia moral. Tothom pareix percebre com a quelcom molt positiu
aquesta  idea  d'autonomia,  que  es  pot  entendre  com el  fet  de  sentir-nos  lliures  de  tota
imposició exterior. Ara bé, el sentit específicament kantià d'autonomia -entesa com el fet de
prendre les decisions morals mitjançant l'ús de la raó i no en base a una entitat qualsevol
susceptible  de  veure's  influïda  per  l'experiència–  atorga  a  l'assumpte  una  dimensió
completament diferent. L'autonomia així entesa és un concepte molt particular i molt tècnic,
però són moltes les persones que es passen la vida sencera prenint decisions morals difícils i
que en surten ben parades malgrat ignorar completament l'existència d'aquell principi. 

Una alternativa a la manera kantiana d'entendre la moral la troba Rorty en un dels
seus "herois filosòfics": John Dewey. Aquest tenia l'esperança de què cada vegada hi hagués
menys gent que considerés atractiva la forma kantiana de parlar sobre les decisions morals.
"Dewey pensaba que la idea de separar la moralidad de la prudencia era una idea muy
perniciosa y que el hecho de pensar que los imperativos morales pudieran proceder de una
fuente distinta a la del  parecer  prudencial era una idea particularmente mala."  Dewey
pensava que qualsevol recerca -ja fos en el camp de l'ètica o de la física, en el camp de la
política o de la lògica- consisteix, en darrer terme, a ressetejar les nostres xarxes de creences
i desitjos de manera que poguem aconseguir una major felicitat i una vida més pròspera i
més lliure. "Todos nuestros juicios son experimentales y falibles. La incondicionalidad y los
absolutos  no  son  cosas  por  las  que  debamos  esforzarnos".  Per  a  Rorty,  la  idea  de
l'existència  d'una facultat  legisladora anomenada "raó" perviu únicament  entre  dos tipus
diferents de persones: entre els masoquistes i entre aquells professors de filosofia moral les
necessitats professionals dels quals exigeixen establir una clara distinció entre la moralitat i
la  prudència.  La  visió  de  Rorty pot  semblar  força  catastrofista  o  clarament  hiperbòlica
perquè està clar que la perspectiva kantiana de la moralitat no fou plantejada per a masoques
o per a professors que han de justificar la seva activitat professional, però bé, si transcrivim
unes paraules del seu admirat Dewey per ventura posem els termes en el seu lloc adequat.
"El hecho de que Kant considere patológico separar la veneración [a los mandatos de la
razón]  de toda otra forma de devoción,  es totalmente arbitrario.  [...]  Y podría incluso
cuestionarse si ese juicio, como Kant lo llama, es efectivamente o no la forma más elevada
o última de juicio moral, o si no se trata simplemente de una fase de transición hacia el
amor." 47 Dewey pensava que Hegel havia superat Kant de la mateixa manera que el Nou
Testament havia anat més enllà que l'Antic en substituir  tant el dret com la paraula dels
profetes  per  l'amor.  Ni  tan  sols  després  de  deixar  de  considerar-se  hegelià  va  vacil·lar
Dewey en el seu objectiu d'enfonsar els dualismes que la filosofia moral havia heredat de
Kant.  

Un altre dels filòsofs morals contemporanis nordamericans amb qui Rorty està molt
d'acord és J.B. Schneewind, seguidor de Dewey com ell. Schneewind, a l'igual que Rorty,
considera que els principis morals no tenen altra funció que expressar de forma resumida un
gran nombre de deliberacions prèvies, és a dir, no fan més que recordar-nos algunes de les
nostres intuïcions i pràctiques prèvies. Malgrat el seu caràcter abstracte, ens poden ser útils
com a recordatori  en el  cas que,  per exemple,  tinguem una disputa amb un veïnat i  no

47 John Dewey, Outline of a Critical Theory of Ethics, dins "The Early Works of John Dewey, vol. III, dins RORTY, 
R., op.cit., p. 329.
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sapiguem què fer. Els principis no ens ofereixen un algoritme, però ens ofereixen una certa
guia, el tipus de guia que pot proporcionar l'abstracció. Ara bé, Schneewind conclou que no
ens hem de confondre i donar a entendre que el fet de què un determinat principi moral
resumeixi  un  nombre  considerable  d'experiències  en  el  camp  moral  equivalgui  al
descobriment  de què determinats principis  esdevenen bàsics  degut  a  la  seva "naturalesa
intrínseca".  "Decir  que  los  principios  morales  no  responden  a  ninguna  naturaleza
intrínseca es afirmar implícitamente que carecen de una fuente característicamente propia.
Brotan de nuestros encontronazos con lo que nos rodea, del mismo modo que surgen las
hipótesis sobre el movimiento de los planetas, los códigos de urbanidad, los poemas épicos
y  todas  las  demás  pautas  de  conducta  lingüística.  Y,  al  igual  que  esos  elementos
emergentes,  serán  buenos  en  la  medida  en  que  produzcan  consecuencias  buenas  y  no
porque  posean  una  especial  relación  con  nada,  sea  con  el  universo  o  con  la  mente
humana." 48 Per tant, en darrer terme, el principi pragmatista de cercar la felicitat és l'únic
criteri que cal aplicar a l'hora de regir la nostra conducta moral. 

Com  a  bon  seguidor  de  Dewey,  Schneewind  no  es  pren  seriosament  la  noció
kantiana  de  "naturalesa  intrínseca".  En  comptes  d'això,  en  tant  que  fa  un  plantejament
oposat al kantià, considera que allò que determina que la física, la lògica o l'ètica siguin
disciplines racionals no és el fet de què puguin reduir-se a axiomes, sinó la circumstància de
què totes elles són el que Wilfrid Sellars anomenava "una empresa capaz de enmendarse a
sí misma, dispuesta a poner  en peligro  cualquiera de sus afirmaciones, pero no todas a la
vez". [W. Sellars, Science, Perception and Reality, Londres, Routledge and Kegan Paul, 1963, p. 170]

L'argumentació  rortyana  per  tal  de  desinflar  la  importància  que  puguin  tenir  els
principis formals en les nostres vides beu també de les aportacions que han fet els filòsofs
de la ciència postkuhnians. Autors com Ian Hacking, Arthur Fine o Bruno Latour han insistit
en què totes les disticions entre ciència i no ciència són de caràcter sociològic, no existeixen
diferències metafísiques ni metodològiques. Hom no pot distingir res en la filosofia de la
ciència  que  no  sigui  història  o  sociologia  de  la  ciència.  Rorty creu  que  Dewey estaria
d'acord amb aquest plantejament postkuhnià. També afirma que si l'afirmació d'Arthur Fine
segons la qual "la ciència no és especial" fos acceptada de manera generalitzada, deixaria
d'existir una suprema disciplina anomenada "filosofia de la ciència" perquè seria substituïda
per  altres  camps d'investigació molt  més fructífers  anomenats  "filosofia  de  la  mecànica
quàntica" o "filosofia de la biologia evolutiva".  Doncs bé, quelcom de semblant succeïria si
ens disposéssim a contemplar a través del prisma psicològic la distinció entre moralitat i
prudència: en una atmosfera filosòfica on predominessin els plantejaments de Dewey no
tendria massa sentit la presència d'una suprema disciplina denominada "filosofia moral",
que seria substituïda per altres sabers més fructífers com per exemple la "filosofia del dret
constitucional nordamericà" o la "filosofia de les relacions laborals".  

No obstant, a parer de Rorty existiria una raó per evitar que la distinció entre la
moralitat i  la prudència fos considerada una simple qüestió de psicologia individual. Dit
amb  altres  paraules,  existeix  una  raó  per  pensar  que  la  moralitat  és  alhora  especial  i
misteriosa i  que els  filòsofs tenen efectivament quelcom a dir  sobre la  seva "naturalesa
intrínseca".  "La juzgamos especial porque pensamos que la pregunta '¿por qué hemos de
comportarnos moralmente?' es una pregunta relevante, mientras que la pregunta '¿por qué
hemos de comportarnos científicamente?' no lo es." 49  Comparant la filosofia de la ciència
amb la filosofia moral, Rorty exposa que, en aquest començament del segle XXI, podem

48 RORTY, R. op.cit., p. 334
49 RORTY, R. Ibid., p. 336.
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passar perfectament sense la filosofia de la ciència perquè la ciència no es troba en perill.
Pareixia una disciplina rellevant quan l'Església es dedicava a anatemitzar la civilització
moderna, però quan va desaparèixer la tensió entre el caire religiós i el caire científic de la
vida, la filosofia de la ciència va començar a presentar un aspecte més banal, fins al punt de
convertir-se  en  això,  una  disciplina  implantada  per  a  satisfer  únicament  les  necessitats
acadèmiques dels que la professaven. Pel contrari, la filosofia moral podria continuar sent
indispensable degut a què existeix una tensió permanent entre la moralitat que se'n deriva de
la Il·lustració i les moralitats primitives, bàrbares i excloents de les cultures que no han
assolit el grau de seguretat i de riquesa del que gaudim les societats occidentals. Aquestes
cultures no han viscut el procés que ha ajudat a difondre la tolerància, el  pluralisme, el
sistema democràtic i el nostre estil de vida. Per aquesta raó, les persones alienes al món
acadèmic tendeixen a pensar que aquesta és una disciplina mitjançant la qual els professors
de filosofia poden guanyar-se dignament el  sou, mentre que no tenen aquesta confiança
envers  els  filòsofs  analítics,  que  s'especialitzen  en  uns  coneixements  que  poden  ser
metafísics  o  epistemológics  -que  ells  mateixos  anomenen  "els  camps  centrals  de  la
filosofia"-, però que no tenen cap repercussió en la vida de les persones. 

Des  del  punt  de  vista  de  Dewey,  la  pregunta  "per  què  m'he  de  comportar
moralment?" sorgeix únicament quan hom sospesa la possibilitat de triar entre dues o més
identitats pràctiques alternatives. Aquesta és la raó de què sigui una pregunta que gairebé
mai sorgeix en les societats tradicionals, com per exemple la que va jutjar Sòcrates. Els
components d'aquell jurat no trobaven sentit a aquesta pregunta i, en conseqüència, tampoc
no consideraren preocupant que Sòcrates es llevés la vida. En canvi, és més verosímil que es
plantegi  aquesta pregunta en les modernes societats plurals o, de manera extraordinària, en
aquelles societats on un tirà cruel ha assolit el poder de manera sobtada. La pregunta "per
què  he  de  comportar-me  moralment?"  és  interpretada  seriosament  només  quan  hi  ha
realment la possibilitat d'adoptar una moralitat alternativa a la que ha regit fins ara la pròpia
vida. En qualsevol cas, és anterior a aquesta altra qüestió: "quina moralitat hauré de triar?",
que  és una altra manera de preguntar això: "he de seguir pensant que certes accions són tan
detestables com la pròpia mort, o més fins i tot?      

Rorty considera que les qüestions que preocupaven la filosofia moral antiga -que
tenen a veure amb les accions dels herois i amb quines són les figures més adients com a
possible model moral per al jovent- són més interessants que les qüestions que habitualment
s'estudien en els cursos universitaris d'ètica elemental. "Y ello porque el tipo de debates que
emprendían los antiguos aborda el examen de distintas identidades morales alternativas
-ofreciendo así a quien se interese en ellas una serie de cuestiones morales concretas a las
que poder hincar el diente-, cosa que no ocurre con los debates que abordan el estudio de
los  correspondientes  méritos  alternativos  del  imperativo  categórico  y  el  principio
utilitario." 50 Així,  per  exemple,  la  discussió  sobre  els  mèrits  morals  d'Aliosha  o  Ivan
Karamazov  semblen  una  perllongació  del  debat  que  sospesa  els  mèrits  d'Odiseu  i
d'Aquil·les, o els de Sòcrates i Pèricles. En comparació amb aquests, els debats relacionats
amb si el nostre sentit de l'obligació moral neix de la raó o del sentiment pareixen unes
discussions  pedants  amb l'única finalitat  d'allunyar-nos de la  discussió rellevant:  la  dels
valors dels respectius personatges històrics o literaris. 

Segons Rorty, el que no fem mai, o gairebé mai, és rebutjar els plantejaments morals
de la comunitat en què hem estat educats perquè hàgim trobat el que Singer denomina "una
teoria moral basada en sòlids fonaments", sobretot si  aquesta teoria deriva d'un principi

50 Ibid. p. 348.
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general  que  se'ns  presenta  com a  quelcom intuïtivament  verosímil.  En lloc  de  procedir
d'aquesta  manera,  el  que solem fer quan trobam un principi  verosímil  d'aquesta  mena i
comprenen que, si l'acceptam, haurem de modificar la nostra conducta, és tractar d'assolir el
que John Rawls anomena "un equilibri reflexiu". És a dir, donam voltes a les alternatives de
manera que anam del nou principi proposat a les nostres velles seguretats en un moviment
que té com a finalitat confeccionar una nova identitat pràctica capaç de fer justícia a ambdós
plantejaments. Això implica imaginar com seria la nostra comunitat si a aquesta li entràs per
canviar  la  seva  actitud  moral  i  com  seríem  nosaltres  en  tant  que  membres  d'aquesta
comunitat reformada. "Lo que resuelve aquí la cuestión es la detallada comparación de los
yoes,  las  situaciones  y  las  comunidades  imaginadas,  no  una argumentación basada en
principios. Hay ocasiones en que la formulación de principios resulta útil, pero sólo como
herramientas con las que resumir los resultados de imaginar dichas alternativas." 51

El que Rorty ens vos donar a entendre és que el fet de tenir una determinada actitud
o conducta moral no depèn  d'haver quedat bocabadat davant de la verosimilitud d'un gran
principi general capaç de dictar als individus el sentit de llurs decisions. Però no és així com
es produeix el progrés o el retrocés moral, no és així com la gent canvia llurs  identitats
pràctiques, no és així com els individus modifiquen la seva percepció d'allò que no farien de
cap de  les  maneres.  El  nostre  autor  suposa  un  tipus  de  persona que,  a  més  de  culta  i
reflexiva, disposa del temps lliure suficient. Aleshores, l'avantatge d'aquest elector, diguem-
ne,  "ideal",  no és  el  fet  de què sigui  més racional,  sinó que és més imaginatiu.  El  seu
avantatge és conseqüència del fet de què és conscient de poder optar entre un gran nombre
d'identitats pràctiques. Aquest tipus de persona té la facultat de poder posar-se en el lloc de
molts tipus de persones diferents:  en el de Sòcrates o en el dels seus jutges; en la posició de
Crist o en la de Pilat, en la dels herois homèrics o en la dels ascetes cristians, en la de Kant o
en la de Dewey. La presentació d'aquestes identitats morals no és patrimoni exclusiu dels
filòsofs, sinó que també n'ofereixen els historiadors, els novel·listes, els sociòlegs, etc. I de
la  mateixa  manera  que cal  imaginar  un gran  nombre  d'identitats  pràctiques  individuals,
existeixen també moltes identitats pràctiques col·lectives.  

En resum, segons Rorty, els especialistes en filosofia moral no haurien de considerar-
se persones més capaces de discernir amb millors arguments que la majoria de la gent, sinó
que s'haurien de considerar  persones que han dedicat molt més temps a conversar sobre
alguna de les qüestions que preocupen els individus que han de fer front a decisions difícils.
Els  filòsofs  morals  han  estat  de  gran  utilitat  en  els  hospitals,  on  han intervingut  en  la
discussió dels dilemes que plantegen els avenços mèdics, i també han fet aportacions en
diferents  àmbits  que susciten debat envers el  tipus d'orientació que s'ha de donar a una
determinada política pública. Ara bé, la valoració que Rorty en fa d'aquestes intervencions
dels filòsofs no és superior que la que puguin tenir els antropòlegs, els historiadors, els
poetes, els teòlegs, etc. Únicament els mira amb recel quan pugen a la parra kantiana. 

51 Ibid., p. 350.
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4.3.  CONFLICTE: ELEGIR ENTRE LLEIALTAT I JUSTÍCIA O ENTRE
LLEIALTAT A GRUPS PARTICULARS.

A Rorty,  com  a  bon  pragmatista,  li  agrada  partir  d'una  situació  real  per  tal
d'introduir  la  reflexió  filosòfica,  o,  com veurem en  aquest  punt,  la  reflexió  moral.  Es
planteja  el  cas  que  empresaris  nordamericans  deixen  sense  feina  els  seus  propis
conciutadans  per  donar-la  a  desconeguts  de  Tailàndia,  Vietnam  o  d'un  altre  indret;
argumenten la  seva decisió dient  que,  per  a  ells,  la  justícia  es troba per  damunt de la
lleialtat,  la qual cosa els empeny a actuar com a ciutadans del món. Expliquen que les
necessitats  de  la  humanitat,  en  general,  tenen  precedència  moral  respecte  a  la  dels
individus.  Arran d'aquest exemple, estableix la hipòtesi  segons la qual les institucions i
llibertats democràtiques només són viables quan tenen al darrere el suport d'una riquesa
econòmica assolible a nivell regional, però inassolible a nivell mundial. Si aquesta hipòtesi
és  correcta,  és  molt  probable  que  la  democràcia  i  la  llibertat  en  el  Primer  Món  no
sobrevisquin  a  una  mundialització  general  del  mercat  de  treball.  En  conseqüència,  les
democràcies riques han d'elegir entre o bé perpetuar les pròpies institucions i tradicions
democràtiques o bé tractar de manera justa el Tercer Món, utilitzant aquest terme amb tots
els respectes. Fer justícia al Tercer Món demanaria exportar capital i treball fins que tot
quedàs  anivellat,  és  a  dir,  fins  que,  per  exemple,  un  miner  guanyés  el  mateix  sou  a
Cincinatti, París o en un petit poble de Botswana. Però, aleshores, no hi hauria diners per a
finançar  biblioteques  públiques  ni  xarxes  sanitàries  a  la  població  del  Primer  Món,  ni
tothom  tendria  accés  a  un  ensenyament  universitari,  ni  es  podrien  mantenir  la  resta
d'institucions necessàries per a generar una opinió pública il·lustrada i conservar així uns
governs més o menys democràtics.

Davant d'aquest dilema, el nostre autor es demana què han de fer les democràcies
riques? Ser lleials a elles mateixes i entre elles i continuar mantenint unes societats lliures
per a un terç de la humanitat a costa dels dos terços restants? O bé han de sacrificar els
avantatges  de  la  llibertat  política  en  pro  d'una  justícia  econòmica  igualitària  d'àmbit
mundial?  Rorty  desconeix  quina  ha  de  ser  la  resposta  al  dilema  exposat.  Si  ha  partit
d'aquest  exemple  concret   ha  estat  per  entrar  millor  en  una  qüestió  més  abstracte  i
filosòfica: ¿què és més adequat, descriure uns dilemes morals com aquests en termes de
conflicte  entre  lleialtat  i  justícia  o,  més  aviat,  descriure'ls  en termes de conflicte  entre
lleialtats a uns grups més petits (família, classe social) i lleialtats a uns grups més grans
(nació, humanitat)? Això equival a preguntar: seria possible substituir la noció de "justícia"
per aquesta altra de "lleialtat" a uns determinats grups? (el grup de conciutadans, el grup de
l'espècie humana o el grup de totes les coses vivents) Es perdria quelcom amb aquesta
subtitució? És probable que els filòsofs morals que romanen fidels a Kant pensin que s'hi
perdria molt perquè els kantians insisteixen en la idea que la justícia brolla de la raó i que
la  lleialtat  ho  fa  del  sentiment.  Només  la  raó,  diuen,  pot  imposar  obligacions  morals
incondicionals i universals i la nostra obligació de ser justs és d'aquesta mena. El filòsof
contemporani  que  més  destaca  en  la  manera  kantiana  d'enfocar  la  qüestió  és  Jürgen
Habermas i no està disposat a desdibuixar la línia de separació entre raó i sentiment o entre
validesa universal i consens temporal. Entre els filòsofs contemporanis que s'allunyen de
Kant hi trobam una panòplia més diversa: n'hi ha que s'acosten a Hume (com és el cas
d'Annette Baier) o a Hegel (com Charles Taylor) o a Aristòtil (com Alisdair MacIntyre). És
el cas, també, de Michael Walzer, que desconfia de termes com "raó o "obligació moral
universal". 
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Segons Annette Baier, la moralitat no és entesa com una obligació, sinó com una
relació de confiança recíproca a l'interior d'un grup tancat com ara la família o el clan.
Equival a respectar la confiança que han dipositat en nosaltres. L'obligació només apareix
quan la lleialtat a un petit grup col·lideix amb la lleialtat a un grup més gran. Quan les
famílies es confederen en tribus o les tribus en nacions, és possible que ens sentim obligats
a fer el que no ens surt de manera natural, com ara deixar plantats els pares i anar a lluitar a
la guerra o legislar contra el nostre poble. El que Kant descriuria com un conflicte entre
obligació moral i sentiment és, en realitat, segons una explicació no kantiana del problema,
un  conflicte  entre  dues  lleialtats  diferents.  La  idea  d'una  obligació  moral  universal  de
respectar la dignitat humana queda desplaçada per la idea de lleialtat a un grup molt gran
(l'espècie humana). La idea que aquesta obligació moral s'estengui més enllà de l'espècie i
comprengui un grup més gran, es converteix en la idea de lleialtat a tots aquells que poden
experimentar dolor  -també els  animals- o,  fins i  tot,  a tots  els  éssers vius,  incloent els
arbres.

Aquesta  concepció  no kantiana de la  moralitat  afirma que  la  identitat  moral  ve
determinada pel  grup o grups amb els  quals  ens identifiquem, als  quals  no podem ser
deslleials. Segons aquesta concepció, els dilemes morals no són el resultat d'un conflicte
entre  raó  i  sentiment,  sinó  el  resultat  d'un  conflicte  entre  jos  alternatius,  maneres
alternatives de donar significat a la pròpia vida. "Els no kantians no creuen que tinguem un
jo vertader i central en virtut de la nostra pertinença a l'espècie humana. En comptes
d'això,  poden estar d'acord amb Daniel Dennet en què el  jo és un 'centre de gravetat
narrativa'.  En les societats  no tradicionals,  la majoria de gent  disposa d'unes quantes
d'aquestes narratives i, per tant, té més d'una identitat moral."52 Idò bé, serà precisament
aquesta  pluralitat  d'identitats  morals  el  que  dóna raó  del  nombre  i  varietat  de  dilemes
morals o de filosofies morals que apareixen en aquestes societats "modernes". 

Michael  Walzer  realitza  una  anàlisi  peculiar  perquè  enfoca  la  qüestió  com una
contraposició entre  una moralitat  densa (thick)   i  una moralitat  tova (thin).  La primera
comprendria  les  històries  detallades  i  concretes  que  podem  explicar  sobre  nosaltres
mateixos com a membres d'un grup petit; la segona seria la història relativament abstracta i
imprecisa que podem explicar sobre nosaltres com a ciutadans del món. Hi hauria una
gradació: sabem més coses de la família que del poble, sabem més coses del poble que de
la nació, sabem més coses de la nació que de la humanitat en general. Podem determinar
millor quines diferències entre els individus són moralment rellevants quan tractam amb
gent a la qual podem descriure detalladament (thickly) que quan tractam amb gent a la qual
només podem descriure lleugerament per damunt (thinly). És per això que, quan els grups
s'amplien, la llei ha de reemplaçar el costum i els principis abstractes han de reemplaçar les
regles personals. "A Plató i a Kant els va desencaminar pensar que, d'alguna manera, els
principis són anteriors a les lleialtats; que allò tènue és, d'alguna manera, anterior a allò
dens." 53

La distinció dens-tou de Walzer pot ser equiparada amb la distinció que estableix
John Rawls entre un concepte compartit de justícia i diverses concepcions de justícia en
conflicte. Formulada en termes de Rawls, la idea de Walzer és que, en primer lloc, hi ha les
concepcions denses de la justícia, amb les distincions entre la gent que més importa i la

52 RORTY, R. La justícia entesa com una més gran lleialtat, dins "El pragmatisme, una versió. Antiautoritarisme en
ètica i epistemologia" Ed. Eumo, Barcelona, 1998., p. 206.

53 Ibid., p. 207.
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gent que no importa tant, i, en segon lloc, el concepte tou de justícia, que es regiria per
aquesta màxima: "no facis distincions arbitràries entre subjectes morals". Tanmateix, ni
Rawls ni Walzer no creuen  que sigui possible dur a terme el que Kant esperava: solucionar
problemes  morals  a  partir  de  l'anàlisi  de  conceptes  morals.  Expressat  en  terminologia
rortyana: no podem resoldre els conflictes entre lleialtats guiant-nos per quelcom diferent a
la lleialtat com és "l'obligació moral d'actuar justament". "La conseqüència que se'n deriva
és que hem d'abandonar la idea kantiana segons la qual la llei moral, en els seus orígens,
és pura, però sempre corre el perill de quedar contaminada pels sentiments irracionals
que introdueixen discriminacions irracionals entre les persones. Hem de substituir-la per
la idea hegeliano-marxista segons la qual aquesta suposada llei moral és, com a màxim,
una  còmoda  abreviació  que  serveix  per  a  indicar  una  xarxa  concreta  de  pràctiques
socials." 54  I això significa contradir la tesi de Habermas, que assegura que la seva ètica
discursiva  expresssa  clarament  una  pressuposició  transcendent  de  l'ús  del  llenguatge,  i
acceptar que simplement expressa els costums de les societats liberals contemporànies. 

Per  tant,  Rorty  planteja  la  qüestió  sobre  què  és  millor:  descriure  els  diversos
dilemes que s'han plantejat aquí com a conflictes entre lleialtat i justícia o fer-ho, d'una
manera  més  concreta,  com  a  conflictes  entre  lleialtats  a  grups  particulars.  Dit  d'altra
manera: ¿les exigències de justícia que fan les societats liberals occidentals a la resta del
món, són fetes en nom d'alguna cosa no només occidental sinó més universal com pugui
ser la moralitat,  la humanitat o la racionalitat,  o bé no són res més que expressions de
lleialtat a unes concepcions locals, occidentals, de la justícia? Habermas dirà que són allò
primer; en canvi Rorty dirà que es tracta d'allò segon, però que no per això són millors o
pitjors.  "Quan Occident formula exigències d'aquesta mena a les societats no liberals, en
comptes  de  dir  que  l'Occident  liberal  és  la  part  del  món més  ben informada sobre  la
racionalitat  i  la justícia,  el  que s'hauria de dir és que,  simplement,  està sent fidel a si
mateix".

En definitiva, tant Habermas com Rawls, en lloc de centrar-se -tal com feren Plató i
Kant- en la diferència entre les dues parts de la persona humana, a saber, la part bona o
racional i la part sospitosa o passional, se centren en la diferència entre persuassió i força.
A ambdós els agradaria treure importància a la noció d'"autoritat de la raó" -és a dir, la idea
de  què  la  raó  és  una  facultat  que  promulga  decrets-  i  substituir-la  per  la  noció  de
"racionalitat", entesa com allò que  és present sempre que la gent es comunica, sempre que
hom intenta justificar les afirmacions pròpies davant l'altre en comptes d'amenaçar. És a
dir, suggerir que allò que configura la nostra identitat moral actual -el nostre "dens complex
de creences"- pot fer possible que en desenvolupem una de nova o suplementària. 

L'objectiu de Rorty és minimitzar el contrast entre Habermas i Rawls i acostar-los a
Walzer. Per tal d'aconseguir-ho, suggereix una nova manera de concebre la racionalitat que
pot ajudar a resoldre  el problema de saber si la justícia i la lleialtat són dues coses diferents
o si les exigències de la justícia són simplement les exigències corresponents a una lleialtat
més àmplia. Sembla que aquest problema es redueix a determinar si la justícia i la lleialtat
tenen o no fonts diferents, a saber: la raó en el cas de la justícia i el sentiment en el cas de
la lleialtat. Rorty palesa que la idea segons la qual la justícia no té la mateixa font que la
lleialtat perd tota versemblança perquè ser racional i assolir una més gran lleialtat no són
més que dues descripcions de la mateixa activitat.  Perquè qualsevol acord no coercitiu
entre individus o grups sobre què fer crea una forma de comunitat i comença a disoldre's
l'oposició  entre  argument  racional  i  sentiment  de  companyerisme,  ja  que  aquest  darrer

54 Ibid., p. 208.

35



apareix sovint quan ens adonem que la gent contra qui pensàvem que potser hauríem de fer
servir la força és, en realitat, "raonable" en el sentit de Rawls. Això passa quan és prou
semblant a nosaltres, de manera que hom veu la importància de transigir en les diferències
per tal de viure en pau. Aquesta gent és, almanco fins a un cert punt, digna de confiança.
Des  d'aquest  punt  de  vista,  la  distinció  habermasiana  entre  "ús  estratègic"  i  "ús
comunicatiu" del llenguatge comença a adoptar l'aparença d'una diferència entre diferents
graus de confiança. La proposta que fa Baier de considerar com a concepte fonamental de
la moral la confiança en comptes de l'obligació difumina la línia de separació tan radical
que Habermas va traçar entre manipulació retòrica i validesa genuïna. 

Si deixéssim de concebre la raó com a font d'autoritat i la concebéssim simplement
com el procés d'arribar a un acord mitjançant la persuasió, podrien començar a esvair-se el
criteri platònic i la dicotomia kantiana entre raó i sentiment, que podria ser reemplaçada
per un sistema grdual de creences i desitjos. Això demostraria la inconsistència de creure
que la gent pot viure en móns separats creats per les diferències de cultura, d'estatus o de
fortuna. Sempre hi ha una immensa reserva de creences comunes i de desitjos comuns a
què apel·lar en cas de necessitat. El problema seria l'aparició de desavinences, cosa força
natural. Ara bé, "segons la perspectiva que ofereixo, recomanar a la gent de ser racional
és suggerir que, en algun lloc entre les creences i els desitjos que es comparteixen pot
haver-hi prou recursos perquè sigui possible posar-se d'acord sobre com coexistir sense
violència." 55 La situació inversa, el cas que algú sigui "irracional", suposa adonar-se que
no comparteix amb nosaltres una quantitat suficient de creences i desitjos per fer possible
una  conversa  fructífera  sobre  l'assumpte  que  es  discuteixi.  Per  tant,  malauradament,
haurem de concloure  que  hem de  deixar  d'intentar  que  aquest  individu ampliï  la  seva
identitat  moral  i  haurem de  limitar-nos  a  elaborar  un  modus  vivendi que  pot  incloure
l'amenaça o, fins i tot, l'ús de la força. 

Ara bé, si algú digués que el fet de ser racional garanteix una resolució pacífica dels
conflictes, és a dir, que si un grup de persones estan disposades a enraonar conjuntament el
temps  suficient,  "la  força  del  millor  argument"  que  diu  Habermas,  farà  que  es  posin
d'acord, estaria apel·lant a una noció de racionalitat més forta i més kantiana. Rorty critica
aquesta noció per inútil,  perquè la noció de "validesa universal" és tan innecessària en
epistemologia com en filosofia moral. Quan fem servir la paraula "racional" per resoldre
aquests dilemes o quan fem servir l'expressió "sotmetre's a la força del millor argument"
per caracteritzar el procediment que hem utilitzat per a decidir-nos, en realitat ens estam
fent a nosaltres mateixos un compliment inútil. Perquè la idea del "millor argument" només
té sentit si podem identificar una relació de rellevància natural, transcultural, que connecti
entre  sí  les  proposicions  formant  una  cosa  semblant  a  "l'ordre  natural  de  raons"  de
Descartes. Sense un ordre natural com aquest, els arguments només poden ser avaluats en
funció  de  l'eficàcia  que  demostren  tenir  en  la  producció  d'acords  entre  les  persones
particulars o el grups. 

 La noció de "rellevància natural" no ve donada per les necessitats de cap comunitat,
sinó per la raó humana com a tal, i no sembla més útil o més versemblant que la noció d'un
Déu a la voluntat del qual apel·lar per tal de resoldre els conflictes entre les comunitats. No
és res més que una versió secularitzada d'aquesta darrera noció més primitiva. En el passat,
les  societats  no  occidentals  tenien  tota  la  raó  de  mostrar-se  escèptiques  davant  dels
conqueridors occidentals que els explicaven que els envaïen seguint ordres divines. Més
recentment, s'han mostrat escèptics davant dels occidentals que els suggeixen  que adoptin

55 RORTY, R. Ibid., p. 218.
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les maneres occidentals per tal d'esdevenir més racionals. (Ian Hacking ha abreujat aquest
suggeriment amb "jo racional, tu Jane"). Doncs bé, d'acord amb la noció de racionalitat que
recomana Rorty,  no nega que aquelles societats  primitives  hagin d'adoptar  les maneres
occidentals i abandonar, per exemple, l'esclavitud, la discriminació educativa de les dones,
acceptar matrimonis mixtes, tolerar l'homosexualitat, l'objecció de consciència, etc.  "Com
a occidental lleial, estic d'acord amb el que Rawls considera raonable i amb el tipus de
societat que creu que hauríem d'acceptar com a membres d'una comunitat moral mundial.
No obstant, penso que la retòrica que nosaltres, occidentals, fem servir a l'hora d'intentar
que  tothom  sigui  més  com  nosaltres,  milloraria  bastant  si  fóssim  més  francament
etnocèntrics i menys universalistes. La millor cosa seria dir: heus ací l'aspecte que tenim a
Occident com a resultat de deixar de tenir esclaus, de començar a educar les dones, de
separar  l'Església  de  l'Estat,  de  tractar  certes  distincions  entre  les  persones  com  a
arbitràries en lloc de considerar-les com a carregades de significació moral, etc. Si féssiu
el mateix, potser els resultats també us satisfarien." 56 Rorty considera que és preferible dir
una cosa així a dir el següent:  "guaita com som de millors en saber quines diferències
entre persones són arbitràries i quines no; guaita que en som de racionals!". En aquesta
línia, considera que si nosaltres, els occidentals, ens poguéssim treure de damunt la idea
segons la qual la pertinença a l'espècie ens crea una sèrie d'obligacions morals universals i
la poguéssim substituir per la idea de bastir una comunitat de confiança entre nosaltres i els
altres,  aleshores  possiblement  ens  seria  més  fàcil  de  persuadir  els  no  occidentals  dels
avantatges d'unir-se a la nostra comunitat. Estaríem més preparats per edificar la mena de
comunitat moral que Rawls descriu a El dret de gents [The Law of Peoples].

El que Rorty vol remarcar és la necessitat de destriar el liberalisme il·lustrat del
racionalisme il·lustrat. Pensa que renunciar al racionalisme residual que hem heretat de la
Il·lustració és recomanable per moltes coses: algunes són teòriques i només interessen els
professors de filosofia, com ara la incompatibilitat manifesta de la teoria de la veritat com a
correspondència amb una explicació naturalista de la ment humana; d'altres són de caràcter
pràctic:  si  els  occidentals  ens  alliberéssim  d'aquesta  retòrica  racionalista  ens  podríem
acostar  de manera més planera als no occidentals, no com algú que procura fer un millor
ús  d'una capacitat humana universal, sinó com algú que té una història instructiva per
explicar. Ens hi podríem acostar sense la prepotència que traspuava, per exemple, el xoc de
civilitzacions que propugnava Huntington en el seu moment. 57 En qualsevol cas, pensam
que Rorty mostra un considerable optimisme que no s'ha vist reflectit en les polítiques reals
que han manifestat els estats en aquest començament de segle. 

56 Ibid., p. 220
57 HUNTINGTON, Samuel. The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order. Londres 1996, Simon and 

Schuster. 
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4.4. PROGRÉS MORAL: ÈTICA SENSE OBLIGACIONS UNIVERSALS. 

El  pragmatisme  concep  l'ideal  de  fraternitat  humana  no  com  la  imposició  de
quelcom no empíric per damunt d'allò empíric ni de quelcom no natural per damunt d'allò
natural,  sinó més  aviat  com la  culminació  d'un  procés  d'adaptació  -o  de recreació-  de
l'espècie humana. Des d'aquest punt de vista, el progrés moral no té res a veure amb un
increment de la racionalitat o amb un increment de la intel·ligència, ni amb una disminució
de la influència dels prejudicis. Algú pot ser intel·ligent, però no ser gaire comprensiu amb
els altres. Per als pragmàtics, el millor és considerar que el progrés moral té a veure amb
una  sensibilitat  cada  vegada  més  gran,  amb  un  interès  cada  vegada  més  gran  per  les
necessitats d'una diversitat més ampla de gent i de coses. 

Resseguint l'analogia entre ciència i moral que hem fet servir a l'apartat anterior, els
pragmatistes  conceben  el  progrés  científic  no  com  un  gradual  aixecament  del  vel
d'aparences  que  ens  amaga  la  naturalesa  intrínseca  de  la  realitat,  sinó  com  l'habilitat
creixent de respondre als interessos d'uns grups cada vegada més grans de gent que duu a
terme observacions cada vegada més precises  mitjançant experiments cada vegada més
sofisticats.  De la  mateixa  manera,  conceben  el  progrés  moral  com una  qüestió  de  ser
capaços de respondre a  les necessitats  de grups  de gent  cada vegada més diversos.  El
progrés científic és una qüestió d'anar integrant més i més dades en una xarxa coherent de
creences. El progrés moral té a veure amb la possessió d'un sentiment de simpatia cada
vegada més i més ampli. Per tant, els pragmatistes entenen que la indagació científica no té
per  objecte  la  veritat,  sinó  l'esperança  d'obtenir  una  millor  capacitat  justificatòria,  una
millor capacitat de fer front als dubtes sobre el que estam dient. El problema de tenir per
objecte la veritat és que no sabem mai quan l'assolim. En canvi, podem tenir per objecte
assossegar cada vegada més el dubte. De manera anàloga, no podem tenir per objecte "fer
el que és correcte" perquè no sabrem mai si l'hem encertada o no. Ara, això sí, podem tenir
per  objecte  una  cada  vegada  més  gran  sensibilitat  al  dolor,  i  una  cada  vegada  major
satisfacció de necessitats cada cop més variades. Els pragmatistes pensen que hauríem de
substituir  la  idea  de  quelcom no  humà que  ens  arrossega  en  un  sentit  determinat  per
l'objectiu de fer que cada vegada més i més gent s'afegeixi a la nostra comunitat perquè
tenin en compte les nescessitas, els interessos i les concepcions de mési més éssers humans
diversos. Segons la perspectiva pragmatista, la capacitat justificatòria troba la recompensa
en ella mateixa; no hi ha necessitat de preocupar-se per si serem recompensats o no amb
una  espècie  de  medalla  immaterial  amb  les  inscripcions  "Veritat"  o"Bondat  Moral"
gravades.

Per als pragmatistes, tant la idea de "descobrir la naturalesa intrínseca de la realitat
física" com la idea d'escatir "les obligacions morals incondicionals" que tenim són totes
dues igualment repugnants perquè pressuposen l'existència de quelcom no relacional, de
quelcom que queda fora de les vicissituds humanes i de la història. En definitiva, creuen
que ambdues idees han de ser substituïdes per metàfores d'amplitud i no pas per metàfores
d'altura  o  de  profunditat.  Aquest  canvi  de  metàfores  de  verticalitat  per  metàfores
d'horitzontalitat quadra amb la insistència dels pragmatistes per substituir les tradicionals
distincions de gènere per distincions segons grau de complexitat. Les distincions de gènere
al·ludeixen  a  la  distinció  entre  moralitat  (obligacions  categòriques  i  incondicionals)  i
prudència (obligacions hipotètiques i condicionals). Òbviament, els pragmatistes posaran
en dubte l'existència d'alguna cosa incondicional; de fet, dubten que hi hagi res que pugui
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ser no relacional i per això reinterpreten les distincions entre moralitat i prudència o entre
moralitat i conveniència o entre moralitat i interès propi, de manera que puguin prescindir
de  la  noció  d'obligació  incondicional.  Segons  Dewey,  la  distinció  entre  prudència  i
moralitat és una diferència de grau, no de gènere. Per a un pragmatista com Dewey, no hi
ha  diferència  de  gènere  entre  allò  que  és  útil  i  allò  que  és  correcte.  Tal  com digué,
"correcte"  és  només  una  paraula  que  serveix  per  a  designar  la  multitud  d'exigències
concretes que els altres ens inculquen i que, en viure, estam obligats a tenir en compte. 

Els utilitaristes van encertar en identificar allò moral amb allò útil. Malgrat tot, van
equivocar-se en la mesura que van intentar reduir la utilitat a la simple obtenció de plaer i
defugir el dolor, si bé Dewey està d'acord amb Aristòtil en què no es pot reduir la felicitat
humana a una simple acumulació de plaers. En l'altra òptica, des del punt de vista kantià,
tant Aristòtil com Dewey estan cecs davant de la veritable naturalesa de la moralitat. Per als
kantians, identificar l'obligació moral amb la necessitat d'adaptar la pròpia conducta a les
necessitats dels altres éssers humans és un acte o bé ingenu o bé depravat.  La rèplica de
Dewey contra aquells que, com Kant, consideren que la moralitat procedeix d'una facultat
específicament humana anomenada "raó" i que la prudència és una cosa que compartim
amb les  bèsties,  consisteix  a  dir  que  l'única  cosa  que  és  específicament  humana  és  el
llenguatge. La història del llenguatge és el relat d'una complexitat gradualment creixent.
Aleshores, l'evolució cultural pren el relleu de l'evolució biológica i es pot dir que, des dun
punt de vista evolucionista, l'única diferència que separa els grunys dels tractats filosòfics
és la complexitat. Per tant, la diferència entre els animals que fan servir el llenguatge i els
que no amb aquelles cultures que s'ocupen de deliberacions morals continua sent important,
però ara la diferència és de grau. Segons Dewey, el que han fet els filòsofs que han distingit
nítidament la raó de l'experiència o la moralitat de la prudència és intentar convertir una
important diferència de grau en una diferència de gènere metafísic. D'aquesta manera, ells
mateixos s'han creat uns problemes que són tan insolubles com artificials. Segons Dewey,
l'imperatiu categòric es limita a recomanar "l'hàbit de preguntar-nos com ens agradaria que
se'ns tractés en un cas semblant". Per a ell, l'intent de fer més que això i de "disposar de
regles establertes per resoldre qualsevol mena de dificultat moral" ha nascut de l'amor al
prestigi autoritari. "Tan sols una tendència al sadomasoquisme pot haver portat a la idea
que  l'absència  de  principis  establerts,  fixats  immutablement  i  universalment  aplicables
equival al caos moral".  
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4.5. LA DIGNITAT HUMANA: DRETS HUMANS EN ENTREDIT?

Des de les institucions polítiques i socials es diu que aquests drets constitueixen els
límits  inamovibles  de  la  deliberació  política  i  moral.   Però  "Des  del  punt  de  vista
pragmatista, la noció de 'drets humans inamovibles' és un eslògan ni més bo ni més dolent
que aquell altre que proclama l'obediència a la voluntat de Déu. El que es fa en ambdós
casos quan se'ls invoca és expressar que hem tocat fons, que hem exhaurit tots els recusos
argumentatius de què disposàvem." 58 Aquests discursos sobre la voluntat de Déu, sobre els
drets humans, sobre l'honor de la família, sobre la pàtria en perill, no són uns objectius
gaire adequats per a l'anàlisi i la crítica filosòfiques. La filosofia tradicional, que entén que
la moral descansa sobre la metafísica, quan fa preguntes com ara "però hi ha un Déu?" o
"tenen els  humans aquests drets  realment?",  porta aquestes nocions massa lluny perquè
aquestes preguntes pressuposen la necessitat  d'incrementar el  coneixement  moral  (saber
quina  deu  ser  "la  voluntat  de  Déu"  o  "la  naturalesa  de  la  humanitat"),  o  sigui,  el
coneixement de quelcom que no depèn de les nostres pràctiques socials. Però, per exemple,
segons la visió nietzscheana, tant Déu com els drets humans no són més que superstició i
un recurs dels dèbils per protegir-se contra els forts. Els metafísics repliquen Nietzsche en
el sentit que existeix una base racional per a la creença en Déu o per a la creença en els
drets humans. 

Els  pragmatistes  responen  que  no  hi  ha  res  de  dolent  a  enginyar-se  ardits  o
conceptes buits que volem omplir de significat. Ara bé, dir que el respecte als drets humans
ens exigia intervenir per salvar els jueus dels nazis o els bosnians musulmans dels serbis és
una manera de dir  que,  si  no haguessin intervingut,  ens hauríem sentit  incòmodes amb
nosaltres mateixos.  Els pensadors amb inclinacions metafísiques qualifiquen d'irracional i
emotivista l'afirmació anterior i altres de semblants, obsessionats com estan per la distinció
entre  raó  i  passió  o  entre  coneixement  i  opinió.  Però  els  pragmatistes  no  pensen  que
aquestes afirmacions diguin res sobre què passa realment, sobre si allò que semblava que
era un fet en realitat és un valor. 

Sobre el tema dels drets humans, el pragmatisme  pensa que no hauríem de debatre
la qüestió de si sempre han existit o si simplement són unes construccions socials d'una
determinada civilització influïda per la doctrina cristiana de la fraternitat humana i pels
ideals de la Revolució francesa. "És veritat que els drets humans són construccions socials,
però  en  aquest  mateix  sentit  també  ho  són  els  neutrins  i  les  girafes.  Tan  bon  punt
abandonem la idea de què la finalitat del discurs és representar amb precisió la realitat,
deixarem d'interessar-nos per distingir les construccions socials de les altres coses i ens
limitarem a discutir sobre la utilitat dels constructes socials alternatius." 59 Discutir sobre
la utilitat d'un conjunt de constructes socials anomenats "drets humans" equival a debatre la
qüestió de si els jocs de llenguatge que fem servir les societats inclusivistes són millors o
pitjors que els que posen en joc les societats exclusivistes. No hi ha manera d'expressar un
judici sobre aquests jocs de llenguatge sense fer-ho alhora sobre les societats en general.
En comptes de debatre sobre l'estatut ontològic dels drets humans, Rorty creu que potser el
millor senyal de progrés cap a una veritable cultura de respecte dels drets humans serà que
deixem de posar traves als plans de matrimoni dels fills a causa de la nacionalitat, religió,
raça  o  fortuna  del  company/a  escollit  per  a  l'ocasió,  o  perquè  el  matrimoni  sigui

58 RORTY, R. Ètica sense obligacions universals, dins "El pragmatisme, una versió. Antiautoritarisme en ètica i 
epistemologia". Ed. Eumo. Universitat de Girona i Universitat de Vic. Vic 1998. p. 193.

59 RORTY, R. Ibid., p. 195.
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homosexual  en  comptes  d'heterosexual.  Aquells  que  volen  proporcionar  uns  fonaments
racionals i filosòfics per a una cultura dels drets humans afirmen que allò que els humans
tenen en comú  depassa els factors accidentals com la raça o la religió o les creences, però
després tenen problemes a l'hora d'explicar en què consisteixen aquests trets en comú. No
n'hi ha prou a dir que tots compartim una mateixa susceptibilitat al dolor perquè no hi ha
res distintivament humà en relació amb el dolor; si tot el que comptés fos el dolor, tan
important seria protegir els conills de les guineus com els jueus dels nazis.

Els pragmatistes proposen que, simplement, abandonem l'intent de trobar uns trets
comuns. Creuen que, si en compte d'això, ens centrem en la capacitat que tenim de fer que
les  petites  coses  que  ens  separen  semblin  insignificants,  aleshores  podrem accelerar  el
progrés  moral.  "Nosaltres,  els  pragmatistes,  consideram que  el  progrés  moral  és  més
semblant a un anar cosint a retalls un policromat i elaborat edredó molt gran que no pas
l'assoliment d'una visió més clara de quelcom vertader i profund. Aquí, com en qualsevol
altre lloc, en comptes de metàfores d'altura i de profunditat, preferim metàfores d'amplitud
i d'extensió. Convençuts del fet que no hi ha cap subtil essència humana que la filosofia
pugui  copsar,  la  nostra  estratègia  consisteix  a  no  substituir  la  superficialitat  per  la
profunditat,  ni  intentar  aixecar-nos  per  sobre  d'allò  particular  a  fi  d'atènyer  allò
universal." 60  Així, en lloc de remetre'ns a grans discursos o pronunciaments, el que els
agradaria als pragmatistes és minimitzar les diferències particulars, com per exemple la
diferència entre cristians i musulmans en un poble concret de Bòsnia, la diferència entre
negres i blancs en una ciutat d'Alabama, la diferència entre  gais i  heterosexuals en una
determinada congregació catòlica del Quebec. L'esperança que empeny els pragmatistes és
invocar els petits trets que els membres d'aquests grups dispars tenen en comú en comptes
d'apuntar cap a un tret comú molt gran i abstracte: la seva comuna humanitat. 

Aquesta imatge del progrés moral els separa de la idea kantiana segons la qual la
moralitat  és una qüestió de raó.  Els pragmatistes simpatitzen més aviat  amb la idea de
Hume, que diu que és una qüestió de sentiment, si bé el que realment voldrien és no haver
de decantar-se per un dels dos candidats i rebutjar d'una vegada per totes la vella psicologia
grega  de  les  facultats.  "Més  específicament,  podem concebre  el  progrés  intel·lectual  i
moral, no tant com una cosa d'anar-nos acostant a la Veritat, al Bé o al Correcte, sinó com
un  increment  en  el  poder  imaginatiu.  La  imaginació  és  l'avantguarda  de  l'evolució
cultural, és el poder que opera constantment per tal que el futur humà sigui més ric que no
el passat, és el que tenen en comú Newton i Jesucrist, Freud i Marx." 61  Una redescripció
d'aquesta mena és la que varen practicar els primers cristians quan van explicar que la
distinció  entre  jueus  i  grecs  no  era  tan  important  com  s'havia  pensat;  la  practiquen
actualment les feministes; és el que varen intentar els Pares Fundadors dels EE.UU. quan
varen instar la gent a veure's no tant com a quàquers de Pensilvània o com a catòlics de
Maryland, sinó com a ciutadans d'una república federal, pluralista i tolerant. És, també, el
que intentaren en el seu moment aquells apassionats defensors de la Unió Europea, que
tingueren l'esperança de què els seus néts es considerassin, en primer lloc, europeus i, en
segon lloc, francesos o alemanys. Una redescripció d'aquest tipus és, també, la proposta de
Demòcrit  i  Lucreci  d'entendre  el  món  en  termes  d'àtoms  que  reboten  entre  ells,  o  la
proposta de Copèrnic de pensar que el sol resta quiet. "El que separa la concepció grega de
la  naturalesa humana i  la  concepció  postdarwinianodeweyniana és  la  diferència  entre
tancament i obertura, entre la seguretat del que no canvia i l'encís de llançar-se a un
procés de canvi imprevisible. Aquesta apoteosi del futur, aquesta disposició a substituir

60 RORTY, R. Ibid., p. 196.
61 Ibid., p. 198.
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certesa  per  imaginació,  orgull  per  curiositat,  tira  per  terra  la  distinció  grega  entre
contemplació i acció." 62 Per a Dewey, aquesta distinció és el perill més gran del qual ha de
fugir la vida intel·lectual d'Occident. 

Rorty parteix del fet que, d'acord amb la visió presentada per Orwell, la solidaritat
humana s'ha tornat impossible en el nostre món. La manera filosòfica d'expressar el que
volem significar amb l'expressió "solidaritat humana" consisteix a dir que dins de cadascú
de  nosaltres  hi  ha  quelcom  -la  nostra  humanitat  essencial-  que  ressona  davant  de  la
presència d'això mateix  en altres  éssers  humans.  És  el  que  apareix  quan deim que els
espectacles del Coliseu o els guardians d'Auschwitz o els belgues que contemplaven com la
Gestapo s'emportava els seus veïns jueus sense immutar-se eren "inhumans". Per tant, la
idea és que ells estaven mancats d'un determinat component que és essencial per tal que un
ésser humà sigui complet. 

Rorty  nega  que  existeixi  un  component  com  aquest,  nega  que  hi  hagi  un  "jo
nuclear", nega que hi hagi una "essència", una "naturalesa humana", un "fonament", per la
qual  cosa  no  pot  afirmar  que  determinades  accions  i  determinades  actituds  són
"naturalment  inhumanes".  En  canvi,  insisteix  en  la  contingència,  s'esforça  per  donar  a
entendre  que  no  hem  d'aspirar  a  res  que  es  trobi  més  enllà  de  la  història  i  de  les
institucions.  "La  premisa  fundamental  del  libro  es  la  de  que  una  convicción  puede
continuar regulando las acciones  y seguir siendo considerada como algo por lo cual vale
la  pena morir,  aún entre  personas  que  saben  muy  bien  que  lo  que  ha  provocado  tal
convicción no es nada más profundo que las contingentes circunstancias históricas." 63  La
utopia liberal és l'esbós d'una societat on l'acusació de "relativisme" ha perdut la seva força
i on la noció de "quelcom que es troba més enllà de la història" s'ha tornat inintel·ligible,
però on roman intacte encara el sentit de la solidaritat humana. En la configuració que fa
Rorty  de  l'anomenat  "ironista  liberal",  la  solidaritat  és  una  qüestió  d'identificació
imaginativa  amb  els  detalls  de  les  vides  d'altri  i  no  el  reconeixement  de  quelcom
prèviament compartit. 

Per a Rorty, expressions com "inhumanitat", "duresa de cor" o "manca de sentit de
la solidaritat humana" no constitueixen una explicació perquè no funcionen, com quedà
demostrat, per exemple, quan, per a una mare belga que veia com els nazis deportaven una
mare jueva, era més decisiu per no sortir a defensar-la que fos jueva que no pas una mare
com ella. I no funcionen perquè el nostre sentiment de solidaritat s'enforteix quan hom
considera que aquell amb el qual manifestam ser solidaris és un de nosaltres, on "nosaltres"
significa quelcom més restringit i més local que la raça humana. Així es demostraria, per
exemple,  amb  l'actitud  dels  liberals  blancs  nordamericans  envers  la  situació  de
desesperança i misèria dels joves negres en les ciutats d'aquell país. Podem dir que se'ls ha
d'ajudar pel fet de ser éssers humans com nosaltres, però serà molt més persuasiu, tant des
del  punt  de  vista  moral  com polític,  descriure  els  negres  com a  compatriotes,  com a
estatunidencs per tal d'aconseguir que l'actitud dels liberals blancs nordamericans sigui més
receptiva. Dir que és un "ésser humà" constitueix, segons el nostre autor, una explicació
feble, poc convincent. 

62 RORTY, R. Ibid., p. 198.
63 RORTY, R. Solidaridad, dins "Contingencia, ironía y solidaridad". Ed. Paidós Básica. Barcelona, 1991. p. 208.
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Rorty es demana quin paper juga la dignitat humana en aquesta concepció del jo tan
disgregada. Fa seva la resposta de Michael Sandel a aquesta pregunta 64. Segons aquest hi
hauria un conflicte entre la lleialtat  a l'universalisme kantià i  la lleialtat  als membres de
comunitats més petites, com ara la nostra família, el nostre poble o la nostra nació, membres
que  tenen  una  història  concreta.  Rorty  entén  que  la  força  moral  ve  pel  costat  de  la
identificació amb un col·lectiu històric determinat que ha viscut uns fets concrets. No hi ha
fonamentació per aquestes lleialtats i conviccions  perquè les creences, desitjos i emocions
que els donen suport se solapen amb moltes més d'altres membres del grup. A més, cal tenir
en compte el fet addicional de què els trets distintius d'aquest grup són utilitzats per construir
la seva autoimatge per contrast amb la d'altres grups concrets. Això significa que "la dignitat
humana  intrínseca"   es  la  dignitat  del   grup  amb  el  que  una  persona  s'identifica.  En
definitiva,  les  persones  tenen  dignitat  no  en  virtut  d'un  llumeneret  interior,  sinó  per  la
comparació amb altres comunitats pitjors. La conseqüència que se'n pot treureés que  "la
justificación moral de las instituciones y prácticas de nuestro grupo (p.e. la burguesía) es,
en lo substancial, cuestión de narrativas históricas en vez de metanarrativas filosóficas." 65

64 RORTY, R. Liberalismo burgués posmoderno, dins "Objetividad, relativismo y verdad". Ed. Paidós Básica. 
Barcelona 1996. pp 270-271.

65 RORTY, R., Ibid., p. 271.
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5. ÀMBIT POLÍTIC.

Rorty va néixer el 4 d'octubre del 1931 en una família d'activistes i intel·lectuals. El
seu pare, James Rorty, fill d'un immigrant irlandès i d'una mestressa d'escola, fou escriptor,
poeta i periodista; va dirigir una revista gràfica d'ideologia socialista, The Masses, que va
ser  objecte  de  judici  per  oposar-se  a  l'allistament  militar.   La  seva  mare,  Winifred
Rauschenbusch, es llicencià en sociologia per la Universitat de Chicago. Era filla del teòleg
Walter   Rauschenbusch,  figura  destacada  de  l'anomenat  Evangeli  Social,  un moviment
progressista  que  nasqué  el  1870  quan  molts  protestants  liberals  abandonaren  el
fonamentalisme bíblic i acolliren ideals socialistes i modernitzadors. La seva mare heretà
aquesta consciència social i va escriure sobre problemes racials; una tia-àvia havia escrit un
estudi sobre Mary Wollstonecraft, pionera en la defensa dels drets de les dones. 

Per tant, durant la seva infantesa, sempre va romandre envoltat per la política. El
seu pare havia dirigit  una lliga de grups  professionals  que donaven suport  a  candidats
comunistes, però el 1932 va rompre amb el Partit Comunista Americà. A partir d'aquest
moment, per ca seva va començar a circular propaganda i premsa del Partit Socialista i del
Partit  Socialista  dels  Treballadors,  que el  jove Rorty també llegia.  Per  aquella  casa hi
desfilaren polítics que havien participat en la Revolució Russa i que havien arribat a Estats
Units  fugint  de  la  crueltat  d'Stalin.  Quan  Trotsky fou  assassinat  el  1940,  un  del  seus
secretaris, John Frank, s'amagà durant uns mesos amb un nom fals a la casa de camp dels
Rorty. Atès que va jugar damunt dels genolls de molts antiestalinistes del cercle de Nova
York, no és estrany que els prengués com els bons de la pel·lícula. 

De petit feia de missatger entre l'oficina de la LLiga de Defensa dels Treballadors i
el president del Partit Socialista, Norman Thomas. En el metro, Rorty llegia els documents
que se li encomanaven  i així, entre anades i vingudes, s'anava posant al dia del que els
empresaris feien amb els sindicalistes, o els terratinents amb els camperols, o el sindicat de
maquinistes blancs contra els bombers negres. El seu pare va ser empresonat per escriure
sobre una vaga. Per tant, pareixia tenir clar de bon començament que el sentit de la vida era
lluitar contra la injustícia social, però no només mitjançant la mobilització col·lectiva, sinó
també mitjançant l'acció d'un Estat benefctor. Alguns dels seus parents participaren en la
redacció i administració de la legislació del New Deal; per tant, Rorty també associava la
política amb la implantació de noves lleis per aconseguir redistribuir la riquesa. Pel demés,
alguns familiars havien format part de les comissions contra el negoci de la guerra, per la
qual cosa també va poder palpar l'antimilitarisme. No obstant,  malgrat que la família i
alguns dels amics familiars com John Dewey o Norman Thomas s'oposaren a l'entrada dels
Estats Units en la Segona Guerra Mundial, el jove Rorty se n'alegrà de què hi participés el
seu país i de què guanyés la guerra contra el nazisme.  Però Hitler no era l'únic enemic
d'una família que de cada vegada fou tornant-se més anticomunista.  Cap al  final de la
guerra,  el  seu  pare   participà  en organitzacions  contràries  a  la  influència  de  Stalin  en
Europa  Central.  Segons  Rorty,  l'anticomunisme  no  fou  patrimoni  de  la  dreta
nordamericana;  l'esquerra  reformista  també  fomentà  la  Guerra  Freda  i  a  vegades  va
afavorir una retòrica xovinista. Dewey mateix havia defensat el patriotisme cívic, ja que
creia que l'experiment estatunidenc obria nous horitzons al  món i,  encara que criticava
l'imperialisme, es comportava com un orgullós americà. 
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Hem comentat  aquestes  dades  biogràfiques  per  tal  de  donar  a  entendre  que  la
formació de Rorty estigué més lligada al que seria "l'esquerra" que no pas a una ideologia
dretana. Després, tal com veurem en aquest apartat, hom pot tenir la impressió de què la
ideologia del nostre autor girà en rodó cap a la dreta més rància, però el seu liberalisme
serà un liberalisme ironista. Què s'ha d'entendre per ironisme liberal? Ell mateix ens ho
explica:  "Llamaré ironista a la  persona (...)  que tenga dudas radicales y permanentes
acerca del léxico último que utiliza habitualmente debido a que han incidido en él otros
léxicos. Y, en la medida en que filosofa acerca de su situación, no piensa que su léxico se
halle más cerca de la realidad que los otros." 66 Aquest ironista liberal es diferencia de
l'ironista metafísic en el sentit que aquest creu que hi ha una realitat única i permanent
darrere de les múltiples aparences transitòries, mentre que aquell creu que res no té una
naturalesa intrínseca i que quan reescriu el seu lèxic no ho fa en nom de la raó, sinó que ho
fa en nom de la imaginació. Per a un ironista, la solidaritat humana no és una cosa que
depengui de la participació en una veritat comú o en un objectiu comú, sinó que és una
qüestió de compartir una esperança: l'esperança de què el món personal -les petites coses al
voltant de les quals hom va bastint el lèxic propi- no serà destruït.

El liberalisme pragmàtic estatunidenc no és un neoliberalisme reaccionari.  En la
seva vessant política, segons Rafael del Águila 67, s'allunyarà tant de la perspectiva basada
en principis deontològics, com de la basada en el càlcul estratègic (elecció racional), o de
l'utilitarista  (basada  en  la  maximització  dels  mitjans  i  fins).  Ara  bé,  la  posició  del
liberalisme  pragmàtic  rortyà  té  també  els  seus  problemes:  si  abandona  l'intent  de
fonamentar racionalment les nostres creences liberal-democràtiques i  el  judici sobre les
conseqüències de les accions ha de tenir com a únic criteri regulador la disminució de la
crueltat, aleshores ¿no estam adoptant el dogmatisme de les nostres creences contingents
com a criteri últim de veritat i de justícia? L'única manera de protegir-se d'aquesta crítica és
mantenir-se  obert  a  l'experimentació,  la  crítica  i  la  dissidència.  Ser  capaç  d'assumir  la
crítica,  tenir  la  ment  oberta,  ser  tolerant,  experimentar  solucions  alternatives  sense
prejudicis.

El pragmatisme liberal rortyà entén que l'única alternativa política viable per fer
front  a  les  crueltats,  injustícies  i  desigualtats  del  nostre  món és  la  que  se'n  deriva del
reformisme. L'alternativa socialdemòcrata de tolerància i igualtat, de reformisme i Estat de
benestar sembla ser l'única opció possible, amb la qual cosa s'arracona definitivament la
imatge  d'emancipació  de  la  humanitat  i  de  superació  del  capitalisme  que  l'esquerra
transformadora  havia  reivindicat  des  de  sempre.  En  l'esfera  pública  no  hi  ha  lloc  a
experimentacions que encalcin el sublim -l'alliberació dels fermalls capialistes- sinó que ha
de primar una mena de "religió civil" vertebrada pel sentit comú liberal-democràtic.  "Si
realmente  nos  hemos  desembarazado  de  la  "ansiedad  cartesiana"  (Bernstein)  de  la
búsqueda de fundamentos  incontrovertibles para nuestras acciones, y si, tras la caída del
Muro,  ya  no  existen  alternativas  viables  al  capitalismo  equilibrado  con  políticas
reformistas de bienestar, entonces ante los grandes dilemas políticos de nuestra época
debemos aprender a ser más modestos y banales." 68 Per tant, segons Rorty, hem de deixar
de  somiar  en  "l'home  nou"  del  socialisme  atès  que  les  virtuts  públiques  (els  valors

66 RORTY, R. Ironia privada y esperanza liberal, dins "Contingencia, ironia y solidaridad". Ed. Paidós Básica. 
Barcelona, 1991.

67 DEL ÁGUILA, Rafael.  Introducció a "Richard Rorty. Pragmatismo y política". Ed. Paidós-ICE U.A.B. Col·lecció
Pensamiento contemporáneo 55.  Barcelona 1998. Ens basarem en aquesta Introducció per a confegir aquest apartat
del treball.

68 DEL ÁGUILA, R., Ibid., p. 15.
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democràtics) continuaran sent parasitàries dels vicis privats (l'ètica egoista del capitalisme).
Únicament hi queda lloc a una reflexió guiada per una certa banalitat ("la gent desitja ser
més feliç i menys egoista") que contribueixi a fer minvar la injustícia i la crueltat d'una
manera empíricament constatable. La idea d'emancipació ha de ser abandonada com ho va
ser la idea de fonamentació. 

Richard Rorty ha estat criticat tant des de la dreta com des de l'esquerra. La dreta
rebutja  les  seves  crítiques  a  la  fonamentació  racional  de  la  forma  de  vida  liberal-
democràtica i  la contant ironia que practica amb els valors culturals i patriòtics que aquella
dreta considera sagrats. L'esquerra rebutja les seves crítiques a Marx i no li agrada que li
retregui que no hagi estat capaç d'assumir la fallida d'aquesta ideologia després de la crisi
de  la  modernitat.  Que  afirmi  també  que  els  intel·lectuals  no  tenguin  el  paper  polític
rellevant que creuen tenir, l'han convertit en un personatge poc agradable per a l'esquerra
postmoderna radical. Encara que valgui com anècdota, també li retreuen  el seu acord amb
Nabokov quan aquest escriu que les úniques diferències rellevants entre Lenin, Stalin i
Trotsky es  redueixen  a  com s'arreglaven  les  barbes.  En  definitiva,  Rorty prefereix  les
campanyes d'objectius modests, plurals -i no sempre coherents- fonamentats en la rebel·lia
(campanyes  ecologistes  o  en  contra  dela  violència  de gènere  o de  suport  a  les  ajudes
públiques a l'ensenyament) abans que els grans moviments emancipatoris revolucionaris
globals com pugui ser per exemple el  moviment obrer.  Entén que no podem continuar
escrivint i parlant i actuant com si els objectius de l'esquerra moderna es mantinguessin
idèntics després de la caiguda del comunisme el 1989. Avui per avui aquesta és la situació i
si  aparegués  una  alternativa  en  aquest  camp,  hauríem  de  discutir-la,  analitzar-la  i,  si
s'escau, aprofitar-la, però no pareix raonable pensar i actuar com si existís quan és palès
que no existeix. 

Davant  d'aquesta  manca  de  fonamentació  i  emancipació,  quin  seria  el  punt  de
referència de les polítiques pragmatistes? Rorty remet el problema polític del reformisme al
"nosaltres".  La  resposta  a  la  pregunta  "qui  som nosaltres?"  és  un  dels  assumptes  més
problemàtics  de  la  seva  obra  perquè  trobam  les  respostes  més  diverses:  nosaltres
intel·lectuals liberals d'Occident, nosaltres habitants de les riques democràcies de l'Atlàntic
nord,  nosaltres  liberals  burgesos  postmoderns,  nosaltres  demòcrates  liberals,  nosaltres
intel·lectuals  d'esquerrers  estatunidencs,  nosaltres  socialdemòcrates,  etc.  El  seu  amic  i
crític Richard Bernstein digué, sarcàsticament, que potser el que Rorty estava intentant dir-
nos és: nosaltres, és a dir, tots els que estan d'acord amb mi. En qualsevol cas, la lectura
més correcta d'aquest "nosaltres"  el lliga a la modernitat liberal-democràtica occidental.
Ara bé, aquesta mateixa tradició liberal-democràtica occidental. Ara bé, cal tenir present
que aquesta mateixa tradició ha estat víctima de les pitjors manifestacions de l'ésser humà:
totalitarisme,  nazisme,  racisme,  neteja  ètnica,  etc.  Cal  tenir  en compte també que avui
existeixen  en  les  nostres  societats  avançades  col·lectius  per  als  quals  termes  com
"democràcia", "llibertat", "tolerància", etc. no tenen cap valor. La posició de Rorty davant
d'aquest  estat  de  coses  no  és  gaire  contundent  perquè  limita  les  respostes  a  fer  noves
descripcions  (redescripcions)  per  part  dels  oprimits  -amb  la  intenció  de  subvertir
l'hegemonia descriptiva dels privilegiats- i a mantenir l'esperança en l'arribada d'un nou
horitzó en el qual els humans siguem més oberts de ment i tinguem més afany d'entendre'ns
amb aquells que no pensen ni actuen com nosaltres.
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5.1. LA CONTINGÈNCIA D'UNA COMUNITAT LIBERAL.

 Rorty  pretén reformular  les  esperances  de  la  societat  liberal  de  manera  no
racionalista i no universalista.  Defensa la redescripció de determinades metàfores que han
dominat la tradició política occidental especialment des de la Il·lustració i la substitutició
per altres més adients a la nostra època i circumstància. Pretén demostrar que el lèxic del
racionalisme il·lustrat -que gira al voltant de nocions com veritat, racionalitat i obligació
moral-, si bé fou essencial en el començament de la democràcia liberal, s'ha convertit en un
obstacle per a la preservació i el progrés de les societats democràtiques actuals. 

Per  tal  de  donar  certa  autoritat  a  la  seva  concepció,  Rorty  estableix  un  cert
paral·lelisme entre l'organització política liberal que propugna i la defensa de la llibertat
que fa Isaiah Berlin  contra les concepcions finalistes de la perfecció humana en el seu
llibre Two Concepts of Liberty. Al final del seu assaig, cita Schumpeter: "Lo que distingue
al hombre civilizado del bárbaro es advertir la validez relativa de las propias convicciones
y defenderlas, sin embargo, resueltamente." Berlin rebla el clau:  "Pedir más que eso es,
quizás, una necesidad metafísica profunda e incurable, pero permitir que ello determine
nuestra práctica es síntoma de una inmadurez moral y política igualmente profunda y más
peligrosa." 69  Les paraules de Schumpeter sobre què s'ha d'entendre per persona civilitzada
es tradueixen en què les societats liberals  de la nostra època han produït més persones
capaces  de  reconèixer  la  contingència  del  lèxic en  el  qual  formulen  llurs  més  altes
esperances. Figures com Nietzsche, William James, Freud, Proust i Wittgenstein il·lustren
el que Rorty anomena "llibertat com a reconeixement de la contingència".  Sostindrà que
aquest reconeixement és la principal virtut  dels membres d'una societat  liberal  i  que la
cultura d'aquesta hauria de tenir com a objectiu curar-nos de la nostra "profunda necessitat
metafísica". 

Els liberals intenten evitar una societat on imperi la visió "lògica"de les coses i on
s'exclogui  la  "retòrica"  .  En  una  societat  liberal,  tot  s'hi  val:  les  paraules  en  tan  que
oposades als fets i la persuasió en tant que oposada a la força. La disposició oberta no
vindrà perquè les  Escriptures  ensenyin que la  Veritat  és  gran i  prevaldrà,  sinó que cal
fomentar-la per ella mateixa. És per això pel que s'avé malament amb una societat liberal
l'intent  de  dotar-la  de  "fonaments  filosòfics"  perquè  dotar-la  d'aquests  fonaments
pressuposa que hi ha un ordre natural de les coses que és anterior a la comfrontació entre
els vells i els nous lèxics. 

La idea de què cal que hi hagi uns fonaments fou conseqüència del cientifisme de la
Il·lustració, que, a la vegada, era una supervivència de la necessitat religiosa de què els
projectes humans estessin avalats per una autoritat no humana. Per al pensament polític
liberal  del  segle  XVIII  fou  natural  associar-se  amb  el  desenvolupament  cultural  més
prometedor de l'època: les ciències naturals. Però, malauradament, la  Il·lustració va teixir
bona part de la seva retòrica al voltant de la figura del científic com una mena de sacerdot,
com una persona que aconseguia posar-se en contacte amb la veritat no humana pel fet de
ser "lògic", "metòdic" i "objectiu". En el seu moment, aquesta fou una tàctica útil, però
Rorty considera que en l'actualitat no ho és tant. En primer lloc, perquè les ciències ja no
són l'àrea més prometedora o excitant de la cultura; en segon lloc, perquè els historiadors
de la ciència han palesat la poca verosimilitud que té aquella imatge del científic amb

69 Isaiah Berlin, Four Essays on Liberty. Oxford University Press, 1969, p. 167, dins RORTY, R., La contingencia de 
una comunidad liberal, a "Contingencia, ironía y solidaridad". Ed. Paidós Básica. Barcelona 1991, p. 65.
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l'assoliment de la fita científica real, i fins a quin punt és un despropòsit intentar aïllar una
cosa anomenada "el mètode científic". El retrocés de les ciències dins el panorama general
de la cultura és degut en bona mesura a la creixent dificultat  per dominar els  diversos
llenguatges amb els  que la ciència es desenvolupa.  Per contra,  Rorty considera que les
àrees que es troben en el primer plànol de la cultura, les que inciten la imaginació dels
ciutadans més capaços, són l'art (la literatura) i la política utòpica. Aquestes són les àrees
cap a les quals ens hem d'adreçar si volem trobar l'estatut de la societat liberal.  
  

"A mi modo de ver, una organización política idealmente liberal sería aquella cuyo
héroe cultural fuese el 'poeta vigoroso' de Bloom y no el guerrero, el sacerdote, el sabio o
el  científico  "lógico",  "objetivo",  buscador  de  la  verdad.  Una  cultura  así  se
desembarazaría del léxico de la Ilustración. (...) Concebiría la justificación de la sociedad
liberal simplemente como una cuestión de comparación histórica con otros intentos de
organización  social: las del pasado y las ideadas por los utópicos."  70   Pensar en una
justificació  d'aquesta  mena  suposaria  acceptar  les  conseqüències  de  la  insistència  de
Wittgenstein en què els lèxics -tots, fins i tots els més seriosos, els més essencials per a la
descripció de nosaltres mateixos- són creacions humanes, eines per a la creació d'artefactes
humans com ara poemes, societats utòpiques, teories científiques, etc. S'hauria de construir
la retòrica del liberalisme al voltant d'aquest pensament. Això suposaria renunciar a la idea
de què és possible justificar el liberalisme i refutar als seus adversaris nazis o marxistes
posant-los contra un mur argumentatiu i forçant-los a admetre que la llibertat liberal té un
"privilegi  moral"  del  que  ells  n'estan  mancats.  Des  de  la  postura  que  defensa  Rorty,
qualsevol intent d'assetjar l'oponent d'aquesta manera fracassa perquè el mur des del qual
se'l pressiona passa a ser considerat un lèxic més, una manera més de descriure les coses.
Aleshores és quan el mur es transforma en una paret pintada, una obra humana més, un
fragment més del decorat cultural. "Una cultura poetizada sería una cultura que no insiste
en que veamos en ella  el  verdadero muro detrás  de los muros pintados,  la  verdadera
piedra de toque de la verdad en tanto opuesta a las piedras de toque que son meramente
artefactos  culturales.  Sería  una  cultura  que,  precisamente  por  apreciar  que  todas las
piedras de toque son artefactos semejantes, se fija como meta la creación de artefactos
cada vez más variados y multicolores." 71

Segons  Rorty,  autors  com  Kuhn,  Davidson,  Wittgenstein  o  Dewey  ens  han
proporcionat redescripcions de fenòmens que avalarien la manera en què Berlin descriu les
institucions i les teories polítiques alternatives. Aquells filòsofs ens han mostrat una nova
manera d'escriure la filosofia i, per tant, ens mostren el camí que s'ha de seguir per tal de
dur a terme una redescripció del liberalisme polític, una redescripció que ens mostra que no
hi ha un ordre natural de les coses en la investigació filosòfica. No hi ha res que sigui una
"filosofia  primera":  ni  la  metafísica,  ni  la  filosofia  del  llenguatge,  ni  la  filosofia  de la
ciència.  I  aquest exemple o model  de la  filosofia  serveix per a  la causa que propugna
Rorty: proporcionar a la cultura liberal contemporània un lèxic que sigui exclusiu i adient
tot  depurant  els  residus  d'un  altre  lèxic  que  fou  apte  per  a  les  necessitats  d'èpoques
pretèrites.  En aquest  sentit  fa  servir  l'analogia  wittgensteiniana  entre  lèxics  i  eines.  El
problema que planteja aquesta analogia és el de que, habitualment, la persona que crea una
nova eina pot explicar d'antuvi per a què servirà; en canvi, la utilitat de la creació d'una
nova forma de vida cultural, d'un nou lèxic, s'explicarà només retrospectivament. És a dir,
no  podem  concebre  el  cristianisme,  el  newtonianisme,  el  moviment  romàntic  o  el

70 RORTY, R. La contingencia de una comunidad liberal, dins "Contingencia, ironía y solidaridad". Ed. Paidós Básica.
Barcelona 1991, p. 72.

71 Ibid.
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liberalisme polític com a eina mentre encara hem de conèixer com fer-la servir, perquè
encara no existeixen fins clarament formulables per als quals sigui un mitjà. Però una volta
que ens imaginam com fer servir els nous lèxics, podrem narrar una història de progrés tot
mostrant de quina manera determinades metàfores van possibilitar la realització de totes les
coses bones que després esdevingueren. Així, per exemple, el cristianisme no sabia que el
seu propòsit era alleugerir la crueltat, Newton no sabia que el seu objectiu era la tecnologia
moderna,  els  poetes  romàntics  no  sabien  que  el  seu  propòsit  era  contribuir  al
desenvolupament d'una consciència ètica adient a la cultura del liberalisme polític. Però ara
nosaltres ho sabem perquè,  com que arribàrem més tard,  podem contar una història de
progrés que aquells que realment l'estaven fent no podien contar.72 Rorty considera que
aquestes coses bones poden ser vistes com a casos particulars d'un cert bé més general, el
bé omnicomprensiu al qual servia el moviment. Aquesta percepció del procés s'identificaria
amb la definició hegeliana de la filosofia: "copsar l'època mitjançant el  pensament". 

Aquesta observació que hem descrit és aplicada per Rorty a un cas particular: la
relació entre liberalisme polític i el racionalisme de la Il·lustració tal i com és explicat a la
Dialèctica de la Il·lustració, de Horkheimer i Adorno. Aquests observaren que les forces
desencadenades per la Il·lustració minaren les conviccions de la pròpia Il·lustració. És el
que ells anomenaren "racionalitat disolvent" del moviment il·lustrat, que, en el decurs del
triomf  d'aquest  al  llarg  dels  dos  últims  segles,  minà  les  idees  de  "racionalitat"  i  de
"naturalesa humana" que s'establiren en el segle XVIII. D'això en treuen la conclusió de
què el liberalisme es troba intel·lectualment enfonsat, mancat de fonamentació filosòfica.
Per a Rorty, aquesta inferència és un error. Horkheimer i Adorno suposaren que els termes
amb els que descriuen la seva empresa continuaven sent vàlids, però, segons Rorty, són en
bona part préstecs agafats del lèxic de la cultura que ells aspiren a substituir i, per tant,
haurien quedat obsolets. Però, com s'ha dit abans, només quan la nova forma de cultura
s'ha  consolidat  i  ha  envellit  i  s'ha  convertit  ella  mateixa  en  el  blanc  dels  atacs  de
l'avantguarda,  hom veurà  realment  que  la  terminologia  d'aquella  cultura  havia  quedat
obsoleta.

Adorno  i  Horkheimer  no  intentaren  mostrar  de  quina  manera  un  pensament
"pragmatitzat" podia deixar de ser cec i convertir-se en clarivident, però això fou el que
feren molts altres escriptors, persones que desitjaven retenir el liberalisme de la Il·lustració
i excloure el seu racionalisme. John Dewey, Michael Oakeshott i John Rawls han contribuït
a soscavar una sèrie de conceptes transhistòrics absolutament vàlids perquè funcionessin
com a base del liberalisme. Tots ells  pensaren que aquesta tasca de destrucció era una
manera d'enfortir  les institucions liberals.  Ara bé, l'única forma de justificació realment
eficaç  serà  una  justificació  circular  de  les  nostres  pràctiques.  "El  pragmatismo  es  la
antítesis  del  racionalismo  de  la  Ilustración  ,  aunque  sólo  fue  posible  (de  forma
perfectamente dialéctica) en virtud de ese racionalismo. Puede servir como el léxico de un
maduro liberalismo ilustrado, despojado de ciencia y de filosofía". 73

Una societat liberal, segons Rorty, és una societat els ideals de la qual es poden
assolir  mitjançant la persuasió abans que per la força,  per la reforma abans que per la
revolució, mitjançant l'enfrontament lliure i obert de les actuals pràctiques lingüístiques

72"Podemos ver a esas personas como hacedores de herramientas antes que como descubridores porque comprendemos
claramente  el  producto  que  resultaba  del  empleo  de  aquellas  herramientas.  El  producto  somos  nosotros:  nuestra
consciencia, nuestra cultura, nuestra forma de vida. Los que nos hicieron posibles no pudieron haberse representado qué
era lo que estaban haciendo posible, de manera que no pudieron haber descrito los fines para los cuales su obra era medio.
Pero nosotros podemos hacerlo". RORTY, R. La contingencia de una comunidad liberal, dins CIS. p. 74.

73 RORTY, R. op.cit., p. 76.
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amb les noves pràctiques.  Però això equival a dir  que una societat  liberal  ideal és una
societat que no té més objectiu a part de la llibertat, no té cap més objeciu que no sigui
veure com es produeixen aquests enfrontaments i acceptar-ne el resultat. "Es una sociedad
cuyos héroes son el poeta vigoroso y el revolucionario porque reconoce que ella es lo que
es, tiene la moralidad que tiene, habla el lenguaje que habla, no porque se acerque a la
voluntad de Dios,  o  a  la  naturaleza del  hombre,  sino porque ciertos  poetas  y  ciertos
revolucionarios del pasado han hablado como han hablado". 74

La societat  s'ha de llevar  del  damunt aquesta  sensació d'irresponsabilitat  que es
produeix quan hom considera que només hem de ser responsable davant de les tradicions
pròpies  i  no  davant  d'una  llei  moral  universal.  La  iniciativa  crucial  en  aquesta
reinterpretació consisteix en concebre al  jo moral no com un dels electors originals de
Rawls, sinó com una xarxa de creences, desigs i emociones  sense cap mena de fonament,
sense un substrat subjacent als atributs. Per a la deliberació i la conversa moral i política,
una persona és simplement aquesta xarxa, ben igual que per a la química una persona és un
agregat de mol·lècules.  És una xarxa que es teixeix contínuament a ella mateixa de la
forma aleatòria en què les  cèl·lules  se reajusten per tal  de fer front a les  pressions de
l'entorn.  Concebre  el  propi  llenguatge,  la  pròpia  consciència,  la  pròpia  moralitat  i  les
esperances més elevades que hom té com a productes contingents és adoptar una identitat
que  ens  converteix  en  persones  aptes  per  a  ser  ciutadans  d'un  Estat  idealment  liberal.
Aquesta és la raó per la qual serà ciutadà ideal d'un Estat ideal com aquest aquell que
consideri  que  els  fundadors  i  els  conservadors  d'aquesta  societat  són  poetes,  és  a  dir,
"creadors" de nous lèxics i no persones que han "descobert" o han representat la veritat del
món o de la humanitat. Rorty els descriu com a "creadors" d'un lèxic o d'una cultura i no
pas "descobridors" d'una suposada veritat del món o de la humanitat. Són els que trobaren
metàfores que va resultar que responien a les necessitats vagament sentides per la resta de
la societat o directament ignorades. Són l'artista revolucionari i el científic revolucionari, i
no l'artista acadèmic ni el científic normal, els qui més clarament exemplifiquen les virtuts
que Rorty espera que s'encarnin en la societat liberal ideal. 

74 Ibid., p. 79.
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5.2. LIBERALISME BURGÈS POSTMODERN I ETNOCENTRISME. 

Rorty es mostra orgullós de formar part del "club" dels liberals així com ell entén
aquesta forma de pensament i d'acció. I, a més, especifica que el seu és un liberalisme
burgès, postmodern i etnocèntric. Convé clarificar bé aquests atributs tan problemàtics per
tal d'evitar malentesos i interpretacions distorsionadores. 

Rorty diferencia entre liberalisme burgès i liberalisme filosòfic: "Voy a denominar
liberalismo  burgués  posmoderno  al  intento  hegeliano  de  defender  las  instituciones  y
prácticas de las prósperas democracias del Atlántico Norte sin utilizar semejantes apoyos
75. Lo llamo burgués para subrayar que la mayoría de las personas de las que hablo no
tendrían problema en aceptar la tesis marxista de que muchas de aquellas  instituciones  y
prácticas son sólo posibles  y justificables  en determinadas condiciones  históricas y, en
especial, económicas."  76  Per la seva part, el liberalisme filosòfic és  "una colección de
principios kantianos que pretenden justificar que tengamos aquellas esperanzas". 

Utilitza el terme "postmodern" en el mateix sentit que ho fa Jean-Françoise Lyotard
de desconfiança envers les metanarratives, és a dir, relats que pretenen justificar nocions
com "l'Esperit Absolut", "el proletariat" o "el jo noümènic". El seu  objectiu és mostrar que
aquests termes tan ampul·losos poden reinterpretar-se  per tal d'adaptar-los a les necessitats
dels liberals burgesos."Con ello espero sugerir de qué manera nuestros liberales pueden
convencer  a  nuestra  sociedad  de  que  la  lealtad  a  ella  es  suficiente  moralidad  y  que
semejante lealtad no necesita un respaldo ahistórico".  Per tant,  els liberals que no són
postmoderns, és a dir, els "moderns", serien aquells liberals burgesos que encara fan servir
la  retòrica  racionalista  de  la  Il·lustració  per  recolzar  els  seus  ideals  liberals.  Aquests
s'aferren a la noció il·lustrada de què existeix quelcom anomenat "naturalesa humana", un
substrat metafísic on hem incorporat coses anomenades "drets", que té prioritat davant dels
aspectes  merament  "culturals".  Aquesta  idea porta  a  la  paradoxa autorreferencial  en el
mateix  moment  en  què  el  liberal  comença  a  demanar-se  si  la  seva  creença  en  aquell
substrat és ella mateixa un tret cultural. 77 

75 Nota aclaratòria: Rorty entén que bona part de la filosofia social contemporània de l'àmbit anglosaxó és un debat a
tres  entre  kantians,  una  esquerra  filosòfica  postmarxista  europea  i  aquells  altres  que  desitgen  conservar  les
institucions  però  sense  el  suport  kantià  tradicional.   Rorty anomena  "kantians"  les  persones  que  pensen   que
existeixen coses com una dignitat humana intrínseca, uns drets humans intrínsecs i "una distinció ahistòrica entre les
exigències de la moralitat i les de la prudència" i "hegelians" a aquelles persones que afirmen que la humanitat és
una afirmació més biològica que moral i que no existeix més humana dignitat que l'expressada per una comunitat
concreta. Les dues darreres assumeixen la crítica de Hegel a la concepció kantiana de l'agent moral. Els  hegelians
consideren  equivocat  l'ús  que  en  fan  els  kantians  del  concepte  de  "responsabilitat  social"  i  no  admeten  la
responsabilitat davant res més que no siguin les persones i les comunitats.  Per la seva part, els kantians titllen
d'irresponsables aquells que dubten de què existeixi un punt de vista similar al seu, que sosté que hi ha d'haver
quelcom superior a la lleialtat a una comunitat i anteposa els drets de les persones al de les comunitats. La tradició
que va de Hegel a Marx i Nietzsche insisteix en què mantenir un objectiu tan abstracte com "l'interès comú de la
humanitat" és irresponsable i es decanta per substituir-lo per "l'interès d'una comunitat determinada històricament".
Aquesta crítica es basa en la predicció de què una concepció transcultural i  ahistòrica de la racionalitat i  de la
moralitat no sobreviurà a l'eliminació del suport kantià tradicional. 

76 RORTY, R., Liberalismo burgués posmoderno, dins "Objetividad, relativismo y verdad". Ed. Paidós Básica. 
Barcelona 1996, p.  269.

77 Nota aclaratòria: Els liberals que són racionalistes il·lustrats i, alhora, coneixen la diversitat del món, es troben en un
bon embolic perquè el seu racionalisme els "obliga" a justificar la distinció entre judici racional i tret cultural. Però
el  seu  coneixement  de  la  diversitat  els  obliga  a  constatar  que  la  majoria  dels  habitants  del  planeta  no creuen
senzillament en la igualtat humana, que aquesta creença és una excentricitat occidental. I com que pensen que seria
descaradament etnocèntric dir: "I què? Nosaltres, els liberals occidentals hi creiem, i millor per nosaltres!", doncs
resten aturats. 
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La Il·lustració esperava que la filosofia justificaria els ideals liberals i fixaria els
límits de la tolerància liberal tot apel·lant a criteris de racionalitat transculturals. Però els
filòsofs pragmatistes no ho intenten perquè consideren que s'han de formular els límits cas
per  cas en lloc de per  referència  a  criteris  estables.  "Nosotros,  los  liberales burgueses
posmodernos no tachamos ya de 'necesarios'  o 'naturales'  nuestras creencias y  deseos
centrales y de 'contingentes' o 'culturales' los periféricos. Ello se debe en parte a que los
antropólogos, novelistas e historiadores han realizado una buena labor mostrándonos la
contingencia  de  las  diversas  supuestas  necesidades".  78 També,  en  part,  ho  devem  a
filòsofs com Quine, Wittgenstein i Derrida, que ens han fet recelar de la mateixa distinció
entre necessari i contingent.

Roty i els filòsofs pragmatistes ja no fan servir distincions epistemològiques per a
analitzar la naturalesa humana, sinó que la defineixen mitjançant la metàfora d'un reteixir
continu una xarxa de creences i desigs. És a dir, ja no tenim fonts fiables de coneixement
anomenades "raó" o "sensació" ni altres no fiables anomenades "tradició" o "opinió comú".
Arraconarem distincions com la de "coneixement científic" front a "tret cultural" i "qüestió
de fet" front a "qüestió de valor". Aquestes distincions es feren servir en el passat per a
distingir  les creences que pareixien especialment clares i distintes de les que pareixien
opinables i obertes, però avui han quedat superades i hom considera que s'han de trobar
altres termes de demarcació del nostre jo respecte de la seva perifèria. I els termes que
adopten Rorty  i  els  liberals  burgesos postmoderns són conscientment  etnocèntrics:  ser
nordamericà, o cristià, o marxista, o filòsof, o antropòleg, o liberal burgès postmodern.
Quan opten per aquesta caracterització anuncien al seu auditori d'on procedeixen, és a dir,
especifiquen les seves afiliacions espai-temporals contingents. 

Resumint, s'ha d'entendre l'etnocentrisme com una protesta contra la persistència de
la retòrica de la Il·lustració en una època en què la diversitat ha fet que aquesta retòrica
sembli enganyosa i estèril.  La reacció de Rorty no és contra l'amor universal o contra la
justícia o contra el pensament políticament correcte, sinó que és, simplement, una dosi de
teràpia filosòfica ad hoc. "Esta terapia insta al liberal a tomarse muy en serio el hecho de
que los ideales de la justicia procedimental y de la igualdad humana son realizaciones
culturales de carácter grupal, reciente y excéntrico, y a reconocer que esto no significa
que tenga menos valor combatir por ellos. Insta a que los ideals puedan ser locales y
ligados a la cultura y, sin embargo, ser la mejor esperanza de la especie". 79  El món ha
canviat molt en qüestió de diversitat cultural. Com diu Geertz: "vivim enmig d'un enorme
collage i cada punt local s'assembla de cada vegada  més a un basar kuwaití que a un club
de gentlemen anglès".

La millor forma d'afrontar aquesta situació de múltiples diversitats és precisament
aplicant l'ideal liberal occidental de justícia procedimental perquè aquest no imposa una
concepció  filosòfica,  una  concepció  de  la  naturalesa  humana,  als  representants  d'altres
cultures. John Rawls ha assenyalat que entre les circumstàncies històriques de l'aparició de
la noció liberal occidental de justícia hi podem trobar el desenvolupament del principi de
tolerància  i les institucions de les macroeconomies de mercat. Alhora, suposa un avantatge
pràctic perquè afavoreix la convivència d'individus i cultures diferents sense capficar-se en
la privacitat o en la concepció del bé d'altri. 

78 RORTY, R. Sobre el etnocentrismo, dins O.R.V., p. 281.
79 RORTY, R., Sobre el etnocentrismo, respuesta a Clifford Geertz, dins "Objetividad, relativismo y verdad". Ed. 

Paidós Básica. Barcelona, 1996. p. 282.
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Aquesta  visió  del  liberalisme postmodern  no  deixa  de  ser  una  mica  idealitzada
perquè, encara que Rorty no hagi visitat mai un basar kuwaití, pot imaginar que moltes de
les persones que hi traginen preferirien morir abans que compartir les creences de llurs
interlocutors i, tanmateix, compren i venen profitosament.  És obvi que un basar no és una
comunitat en el vigorós sentit en què utlitzen el terme alguns crítics del liberalisme com
Alisdair MacIntyre o Robert Bellah. Llevat de que tots ens posem d'acord sobre què es
considera un ésser humà decent i què no, no és possible bastir una comunitat perfecte, però
sí que es pot tenir una societat civil de tipus democràtic burgès. Diu Rorty que tot el que
cal és que, quan una persona radicalment diferent a nosaltres es presenti a l'ajuntament o al
basar, el que hem de fer és somriure, fer el millor tracte possible i, després, retirar-nos al
nostre club privat. Allà ens sentirem recomfortats pels nostres partenaires morals. 

Els liberals "humits" 80 rebutjaran aquest suggeriment de què l'exclusivitat del club
privat pugui ser una característica principal d'un ordre mundial ideal, els pareixerà una
traïció a la Il·lustració imaginar un món de narcisistes morals que s'ufanen de no conèixer
ni preocupar-se per com són les persones que hi ha en els clubs del costat. Però si oblidam
l'ideal il·lustrat d'autorealització de la humanitat, podem dissociar la llibertat i la igualtat de
la fraternitat. Rorty s'associa a Lévi-Strauss per reafirmar que aquesta exclusivitat és una
condició adequada i necessària de la nostra identitat personal. Alhora, aquests potents jos
exclusivistes i etnocèntrics poden cooperar per mantenir obert el basar i per mantenir en
funcionament  les institucions  de la  justícia  procedimental.   De fet,  Rorty i  els  liberals
postmoderns no aspiren a res més fort que el compromís amb la justícia procedimental
rawlsiana, que és entesa com un compromís moral quan el formulen els membres d'alguns
clubs (com el dels liberals postmoderns), però pot esdevenir una qüestió de conveniència
quan el formulen altres. "La síntesis política definitiva del amor y la justicia puede resultar
así un collage de densa textura del narcisismo privado y el pragmatismo público".

Davant  d'aquest  desconcert,  hom  pot  arribar  a  pensar  que  la  cultura  de  la
democràcia liberal occidental està en situació d'igualtat amb la dels vàndals o la dels Ik.
Començam a preguntar-nos si els nostres intents per fer que altres parts del món adoptin la
nostra  cultura  són  de  diferent  mena  que  els  esforços  dels  missioners  fonamentalistes.
Començam a perdre capacitat d'indignació moral, a perdre capacitat de sentir menyspreu.
No podem estar orgullosos de ser liberals burgesos i de formar part d'una gran tradició,
ciutadans  d'una  cultura  gens  mediocre.  Aleshores,  hom pot  exclamar:  "preferiria  morir
abans  que  ser  etnocèntric!",  però  l'etnocentrisme  és  precisament  la  convicció  de  què
preferiríem morir abans que compartir determinades creences d'altres pobles més primitius
o més cruels.  "Algunas comunidades humanas son 'mónadas casi sin ventanas'. Nuestra
cultura  liberal  burguesa  no  lo  es.  Por  el  contrario,  se  enorgullece  de  agregar
constantmente nuevas ventanas,  de ampliar constantemente sus simpatías. Es una forma
de vida que constantemente extiende pseudópodos y se adapta a lo que encuentra. Su
sentido de la propia valía moral se funda en su tolerancia de la diversidad".  81 Entre els
herois  a  qui  exalta  hi  trobam  aquells  que  han  estès  la  seva  capacitat  de  simpatia  i
tolerància; entre els seus enemics, aquells que intenten reduir aquestes capacitats. El que
Rorty rebutja és que aquesta cultura liberal hagi d'oferir una fonamentació filosòfica al seu
desig d'obertura. La justificació moral de les institucions i pràctiques del nostre grup (per

80 Nota aclaratòria:  Un liberal  "humit" seria  aquell/a que no se sent orgullós de ser-ho perquè ha pedut capacitat
d'indignació pel fet de voler "exportar" el sistema liberal burgès occidental a altres indrets perquè hom pensa que és
millor que d'altres.

81 RORTY, R., op.cit. p. 276.
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exemple, la burgesia liberal occidental) és més aviat una qüestió de narratives històriques
que de metanarratives filosòfiques.   

   

5.3. PRIORITAT DE LA DEMOCRÀCIA SOBRE LA FILOSOFIA.

Segons Rorty, Thomas Jefferson va donar el to de la política liberal nordamericana
quan digué que, per tal d'assolir la virtut cívica, calia una facultat moral comuna tant per al
teista com per a l'ateu. Amb això es feia enfora tant de la visió de molts il·lustrats, que
estaven disposats a considerar accessòries les creences religioses per a la cohesió política,
com d'alguns estats marxistes totalitaris. Jefferson es negà a anar tan lluny i considerà que
n'hi havia prou a privatitzar la religió, considerant-la irrellevant per a l'ordre social,  però
rellevant i potser fonamental per a la perfecció individual.  

Aquesta visió jeffersoniana de la relació entre perfecció individual i política pública
té dues vessants: l'absolutista i la pragmàtica. La primera afirma que qualsevol ésser humà té
totes les creences necessàries per tal  d'assolir  la virtut  cívica,  que deriven d'una facultat
humana universal, la consciència,  la possessió de la qual constitueix l'essència de l'ésser
humà.  La vessant pragmàtica apareix quan l'individu troba en la seva consciència creences
que poden ser rellevants per a la política pública però  no defensables per incompatibilitat
amb les creences dels seus conciutadans; aleshores ha de sacrificar la seva consciència per
tal d'afavorir la conveniència general.  

Si ens col·locam al costat dels absolutistes, haurem de parlar de l'existència d'uns
drets humans inalienables i insistirem en què, sempre i a tot arreu, els membres de la nostra
espècie  hem tingut els mateixos drets.  Al llarg del segle XX s'ha volgut desacreditar la
justificació racionalista de la Il·lustració: els intel·lectuals contemporanis han abandonat el
supòsit  il·lustrat  i  filòsofs  com  Heidegger  o  Gadamer   ens  han  presentat  consumades
concepcions historicistes de l'ésser humà; Quine i Davidson han esborrat la distinció entre
veritats de raó permanents i veritats de fet temporals; la psicoanàlisi ha esborrat la distinció
entre la consciència i les emocions i, d'aquesta manera, ha esborrat també la distinció entre
moralitat i prudència. El resultat de tot plegat ha estat esborrar el jo comú a la metafísica
grega,  la  teologia  cristiana  i  el  racionalisme de la  Il·lustració;  és  a  dir,  s'ha  esborrat  el
"locus" de la dignitat humana. 

Si ens posam del costat dels pragmatistes, rebutjarem els suposats beneficis de la
justificació metafísica de les nostres creences,  que condemnarem com a "fanàtica",  però
haurem de cercar quelcom que ens permeti distingir el tipus de consciència individual que
respectam.  La  resposta  de  Rorty  és  que  aquesta  justificació  només  podrà  ser  local   i
etnocèntrica;  només podrà tenir  com a referent  la  tradició d'una comunitat  particular,  el
consens  d'una  cultura  particular.  "La identificación  kantiana  con  un yo  trascendental  y
ahistórico  se  sustiuye  por  una  identificación  cuasihegeliana  con  nuestra  comunidad,
considerada como producto histórico. Para la teoria social pragmática es sencillamente
irrelevante  la  cuestión  de  si  la  justificabilidad  ante  la  comunidad  con  la  que  nos
identificamos tiene como consecuencia la verdad".  82  Tant per a Charles Taylor com per a
Heidegger, la concepció il·lustrada del jo es troba estretament vinculada a la idea moderna

82 RORTY, Richard. La prioridad de la democracia sobre la filosofía, dins "Objetividad, relativismo y verdad". Ed. 
Paidós Básica. Barcelona, 1996. p. 241
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d'eficàcia, de poder, així com al caràcter sagrat de la ciència. Ambdós desitgen substituir-la
per  una  concepció  menys  individualista  de  la  naturalesa  humana,  una  que  parli  menys
d'autonomia i més d'interdependència.  

Entre  els  autors  que  propugnen  la  primera  opció,  l'absolutista,  la  que  es  pren
seriosament  la  noció  de  drets  humans  ahistòrics,  tenim  a  Ronald  Dworkin;  entre  els
defensors del l'opció pragmatista tenim a John Dewey i John Rawls. Rorty hi afegeix aquí
una tercera opció, que anomena "comunitarisme" que es caracteritza, entre altres coses, pel
rebuig de l'individualisme racionalista de la Il·lustració i la idea de "drets", però, a diferència
dels pragmatistes, considera que aquest rebuig posa en solfa les institucions i la cultura dels
estats democràtics. Entre els  autors que comparteixen aquesta perspectiva podem esmentar
Robert Bellah, Alisdair MacIntyre, Michael Sandel, Charles Taylor, el primer Robert Unger i
molts altres.  

A l'entorn del comunitarisme s'hi creuen tres línies que cal desenvitricollar. 

a) La primera seria la pragmatista, segons la qual no hi ha cap societat que abandoni la idea
de veritat moral ahistòrica de la manera despreocupada amb què ho féu Dewey. Horkheimer
i  Adorno  pensen  que  el  pragmatisme  fou  el  resultat  inevitable  del  racionalisme  de  la
Il·lustració i que no és una filosofia suficientment forta com per a fer possible una comunitat
moral. 

b) Una segona línia ens diu que el tipus d'ésser humà creat per les institucions i la cultura
liberal és indesitjable.  D'acord amb aquest judici  moral,  els  avantatges de la democràcia
liberal contemporània són superats pels seus desavantatges, pel caràcter innoble i sòrdid de
la cultura i dels éssers humans individualistes que crea. MacIntyre, per exemple, pensa que
la  nostra  cultura,  dominada  pel  ric,  per  l'esteta,  pel  directiu,  és  una  caricatura  de  les
concepcions filosòfiques que contribuïren a crear-la. 

c) Finalment, la tercera línia considera que, contràriament al racionalisme de la Il·lustració,
les institucions polítiques pressuposen una doctrina sobre la naturalesa de l'ésser humà que
posa  en  relleu  el  tarannà  historicista  del  jo.  Autors  com  Taylor  i  Sandel  afirmen  que
"necesitamos una teoría del yo que incorpore el  sentido de historicidad del yo tanto de
Hegel como de Heidegger". 83

La tercera afirmació és la més desconcertant i complexa i serà sobre la que centrarem
la  nostra  atenció.  Per  tal  d'avaluar  aquesta  tercera  situació,  hem de  plantejar-nos  dues
qüestions: 

a) en primer lloc, si la democràcia liberal necessita una justificació filosòfica; 
b) en segon lloc, si una concepció del jo que se supedita a la comunitat s'avé millor amb la
democràcia liberal que la concepció il·lustrada del jo derivada de la majoria d'edat kantiana. 

 Rorty respondrà amb un no a la primera qüestió i amb un sí a la segona qüestió, relativa a
què el  jo individual s'ha de supeditar a la  comunitat.  Rorty argumentarà que Rawls ens
mostra com pot funcionar la democràcia liberal sense pressupòsits filosòfics.  

Ara centrarem la nostra atenció en la primera banya del dilema, la que diu que la

83 Ibid., p. 242.
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democràcia liberal no necessita d'una justificació filosòfica. Quan deim filosòfica volem dir
"metafísica"

A. Els pragmatistes

John  Dewey  va  passar  la  meitat  del  seu  temps  refutant  la  idea  de  "naturalesa
humana"  i  de  "fonamentació  filosòfica"  i  amb  l'altra  meitat  va  bastir  una  narrativa
historicista segons la qual la democràcia nordamericana és l'encarnació dels millors trets
d'Occident.  Dewey va  pensar  que  podríem disposar  d'una  narrativa  històrica  moralment
edificant sense necessitat d'aixecar un teló metafísic i sense entrar en detalls concrets sobre
la meta cap a la  qual  tendeix.  Rorty,  que es declara seguidor fidel  de Dewey,  elogia la
democràcia parlamentària i l'estat de benestar com a coses molt bones, però només les vol
justificar  comparant-les  amb  alternatives  concretes  i  no  sobre  la  base  de  què  aquestes
institucions són més fidels a la naturalesa humana, o més racionals, o que consonen millor
amb una  suposada  llei  moral  universal.  En  definitiva,  a  l'igual  que  Lyotard,  rebutja  les
metanarratives, però, a diferència d'aquest, vol seguir teixint narratives edificants.

Els  pragmatistes  deweynians  poden contar  un  relat  sobre  el  progrés  de la  nostra
espècie,  un relat  que subratlla que,  durant els  últims segles,  les coses han anat  millor a
Occident  que a altres indrets  del  planeta  i  conclou amb alguns suggeriments sobre com
poden anar millor encara en el futur. Però quan se'ls demana què s'ha de fer amb els altres
pobles diferents al nostre, com els xinesos o els kashinahua, responen dient: dialogar. El
diàleg amb aquests pobles pot ajudar a modificar les nostres idees occidentals sobre quines
institucions poden encarnar millor l'esperit de la nostra democràcia social, si bé, en darrer
terme, el que pretenem és fer encaixar aquestes altres cultures en les nostres aspiracions
democràtico-socials  característicament  occidentals.   Tot  el  que  hauríem d'intentar  fer  és
conèixer suficientment els habitants d'aquella altra cultura  com per fer-nos una idea de quin
aspecte tenim per a ells, i veure si ells tenen idees que poguem utilitzar.   Això és el que se
suposa que ells haurien de fer quan es topessin amb gent d'una cultura diferent a la seva. Si
els  membres  de  l'altra  cultura  es  queixen dient  que  aquesta  expectativa  de  recirprocitat
tolerant és provincianament occidental,  "sólo podemos encogernos de hombros y contestar
que  tenemos  que  actuar  según  nuestro  criterio,  igual  que  ellos,  pues  no  existe  una
plataforma de observación supercultural desde la cual situarnos".

Rorty  pretén  que  la  utopia  pragmatista  és  com  un  sac  on  tothom  ha  tingut
l'oportunitat  d'abocar-hi  lliurement  maneres  mitjançant  les  quals  crear  conjuntament  una
societat universal (a la que denomina "galàctica). Els pragmatistes no creuen que existeixi
un "gènere moral" natural coextensiu amb la nostra espècie biològica, sinó que, pel contrari,
desitgen crear narratives de cada vegada més cosmopolites. Ara  bé, davant de la pregunta
que es fa J.F. Lyotard, "¿Podem seguir organitzant la multitud d'esdeveniments humans en
una  història  universal  de  la  humanitat?",  la  reacció  primera  de  Rorty  és  que  no  cal
pressuposar un "nosaltres" persistent, un subjecte metafísic transhistòric per a narrar relats
de progrés. L'únic "nosaltres" que necessitem és un de caràcter local i temporal. "Nosaltres"
significa  més  o  menys  "nosaltres,  els  socialdemòcrates  occidentals  del  segle  XX".
"Nosotros, los pragmatistas, nos limitamos a suscribir la alternativa que Lyotard denomina
'narcisismo  secundario'  y  pensamos  que,  tan  pronto  como  abandonamos  los  intentos
metafísicos por encontrar un verdadero 'yo' del hombre, podemos seguir hablando como los
yoes históricos contingentes que resultamos ser." 84 

84 RORTY, R. op.cit., p. 289.
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Lyotard entén que aquesta alternativa situa els nazis en una mateixa posició que els
liberals pragmatistes, però Rorty al·lega que hi ha una diferència: mentre que els nazis diuen
que no els importa ni els preocupa legitimar-se davant dels altres, els liberal-pragmatistes
creuen que, encara que no puguin justificar les seves creences o accions davant de tots els
éssers  humans,  esperen  crear  una  comunitat  d'éssers  humans  lliures  que,  lliurement,
compartiran moltes de les seves creences i esperances. Mentre els nazis diuen "Som bons
perquè som el grup particular que som", els liberals-pragmatistes diuen: "Som bons perquè,
més per la reflexió que no pas per la força, convencerem tota la resta de pobles de què ho
som".  Que aquesta autojustificació narcisista tengui força i pugui evitar precisament això,
l'ús de la violència, dependrà de si l'expressió "més per persuassió que per la força" té encara
sentit després de renunciar a la idea de "naturalesa humana" i a la recerca de criteris de
justificació transcendentals i ahistòrics.

Lyotard ha suggerit que, degut precisament a la impossibilitat de superar la diversitat,
una cultura no pot convertir a una altra exclusivament mitjançant la persuassió, sinó que
necessita d'algun tipus de força "imperialista". Posa l'exemple d'una comunitat salvatge: no
hi haurà argument que la motivi a convertir-se en una societat de ciutadans [l'estat mundial
cosmopolita de Kant] a no ser que els seus membres assisteixin a una escola missionera o a
universitats occidentals. Lyotard entén que quan aquests membres actuen d'aquesta manera
no significa que s'adaptin voluntàriament al cosmopolitisme, sinó que, més aviat, han estat
obligats i aterroritzats "a la força". Segons Rorty,  l'antropòleg i el nadiu coincideixen en un
gran nombre de llocs comuns. Comparteixen creences, per exemple, sobre la necessitat de
trobar pous d'aigua, o sobre el perill de jugar amb serps verinoses, o sobre la necessitat de
trobar aixopluc quan arriba el mal temps, o sobre la tragèdia que suposa la mort de familiars
i coneguts, o sobre el valor del coratge i la fortalesa, etc. Si no fos així, seria molt difícil de
comprendre com haurien estat capaços d'entendre's suficientment.  

 No obstant, podem plantejar una altra hipòtesi: podem concebre que el nadiu ha estat
persuadit a convertir-se en cosmopolita en lloc de forçat; una volta ha après a jugar els jocs
de llenguatge d'Europa, decideix abandonar aquell que va aprendre en la seva la infantesa i
que ha conformat la seva ment. Realment és estrany que un nadiu tengui aquesta possibilitat
de lliure  elecció.  Nosaltres,  els  liberals  occidentals,  hem fabricat  armes i  hem fet  servir
tradicionalment l'ús de la força més que la persuassió per a convèncer de les nostres bondats
als nadius. Lyotard ens recorda la nostra hipocresia imperialista, però Rorty replica que els
liberals  occiddentals  també  hem  creat  generacions  d'historiadors  del  colonialisme,
antropòlegs, sociòlegs, especialistes en economia del desenvolupament, etc.,  que ens han
explicat la violència i la hipocresia que hem aplicat. Aquest fet és un exemple de la capacitat
d'aquesta tradició liberal occidental per a modificar la seva orientació des de dintre i per
incloure  les  lliçons  apreses  al  llarg  de  la  història:  Atila,  Hitler,  Stalin,  narracions
antropològiques, etc. Aquesta redescripció significa, en paraules de Lyotard, que "el lloc de
la primera persona del plural" canvia constantment.  

En definitiva, a la democràcia liberal  no li cal  una justificació filosòfica de tipus
metafísic o universalista.  Per als pragmatistes americans, "racional" significa simplement
"persuasiu" i  "irracional" evoca la força,  i  Rorty es decanta per mantenir  un to utòpic i
optimista quan assenyala l'esperança de què, en el futur, les redescripcions que es facin per
part  dels  habitants  d'aquest  planeta  seran  millors  que  les  que  s'han  fet  fins  ara  perquè
provindran -o li agradaria que provinguessin- de la persuasió en lloc de la força. 

57



B. John Rawls

Moltes  persones  -Rorty  entre  elles-  consideraren  en  principi  Una  teoria  de  la
justícia com una continuació de l'esforç il·lustrat per basar les nostres intuïcions morals en
una concepció de la naturalesa humana i, més concretament, com un projecte neokantià de
basar-les  en  la  noció  de  "racionalitat".  Però  els  seus  escrits  posteriors  han  ajudat  a
comprendre  que  s'havia  interpretat  erròniament  el  seu  llibre  perquè  s'havia  posat  un
excessiu èmfasi en els seus elements kantians en detriment dels hegelians i deweynians. Els
seus escrits posteriors fan molt més explícita la doctrina metafilosòfica de Rawls segons la
qual  "allò que justifca una concepció de la  justícia no és  la  seva fidelitat  a  un ordre
anterior a nosaltres, sinó la seva congruència amb la nostra més profunda comprensió de
nosaltres  mateixos  i  de  les  nostres  aspiracions.  Atesa  la  nostra  història  i  les  nostres
tradicions, aquesta és la doctrina més raonable per a nosaltres."  85 

John Rawls no creu que, per als fins de la teoria política, haguem de concebre'ns
com a dotats d'una essència que és anterior a la història.  Un bon exemple és el  fet  de
considerar que la nostra conducta moral hagi d'estar sotmesa a un component humà central
i universal anomenat "raó". Aquesta facultat, encara que va tenir un paper fonamental per a
la creació de les modernes societats democràtiques a partir de la Il·lustració, és quelcom
del que se'n pot prescindir per tal de d'ajudar a fer possible la utopia liberal que Rorty ens
proposa  i  que  hem  descrit  en  l'apartat  5.1.  Aquest  defensa  amb  insistència  que  les
democràcies estan ara, a finals del segle XX, en condicions de desfer-se dels andamiatges
utilitzats  en  la  seva  construcció  perquè  nocions  abstractes  com  "humanitat"  o  "ésser
racional", que han estat necessàries per a construir l'edifici democràtic, s'han convertit en
problemes filosòfics. Els problemes filosòfics -i la sensació d'artificialitat que s'hi associa-
sorgeixen quan hom considera que un útil element de retòrica es posa com a tema d'una
anàlisi conceptual, és a dir, quan començam a preguntar-nos per "la naturalesa" de la veritat
o de la humanitat o de l'art. Quan aquestes qüestions sonen artificials, com ho han fet per
exemple a partir de Nietzsche, la gent comença a tenir dubtes sobre la seva eficàcia.

Per posar un exemple del que volem dir, podem agafar la frase "Tenim obligacions
envers  la  resta  d'éssers  humans  com  a  tals",  que  ha  estat  tradicionalment  un  focus
imaginarius inspirador  del  progrés  humà.  Cal  advertir,  segons  Rorty,  que  un  focus
imaginarius no perd res del seu valor si és una invenció i  no,  com pensava Kant,  una
característica intrínseca de la  naturalesa humana.  Doncs bé,  la  forma correcta  de llegir
aquest lema suposaria la inclusió en el "nosaltres" de la família, després de la tribu del
costat, després de la confederació de tribus de l'altra costat del riu, més taerd dels infidels
de l'altra costat de la mar, etc. És aquest un procés que hauríem d'intentar que prosseguís
fins arribar, per exemple, als marginats, aquells que són considerats com a "ells" i no com a
"nosaltres". En definitiva, la forma correcta de llegir aquest lema seria que ens porposéssim
de crear un sentiment de solidaritat més i més ample del que tenim ara. La forma incorrecta
de llegir-lo seria que se'ns proposés reconèixer una solidaritat com a quelcom que existeix
amb anterioritat al reconeixement que en feim d'ella perquè en aquest cas ens hauríem de
fer  la  pregunta:  "És  real aquesta  solidaritat?".  Si  llegim el  lema  de  manera  correcta,
donarem al "nosaltres" un sentit tan concret i històricament tan específic com sigui possible
i significarà coses com "nosaltres, els hereus de les contingències històriques que han creat
institucions polítiques cada vegada més cosmopolites, cada vegada més democràtiques".
Per tant,  "La forma correcta de leer ese lema ["Tenemos obligaciones para con los seres
humanos simplemente como tales"]   permite concebir la filosofía al servicio de la política

85 RORTY, R. Ibid., p. 252.
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democràtica y como una contribución más al intento de alcanzar lo que Rawls llama el
"equilibrio  reflexivo"  entre  nuestras  reacciones  instintivas  a  los  problemas
contemporáneos y los principios generales en los que nos hemos asentado". 86 

Entesa d'aquesta manera,  la filosofia esdevé una de les tècniques per a teixir  el
nostre nou lèxic per a la deliberació moral per tal d'adaptar-lo a les noves conviccions (per
exemple, la de què les dones i els negres són més capaces del que els homes blancs havien
imaginat;  la  de  que  la  propietat  no  és  sagrada;  la  de  que  les  qüestions  sexuals  són
puramente privades...) La manera errònia de llegir-lo concep la política democràtica com a
sotmesa  a  la  jurisdicció  d'un tribunal  filosòfic,  com si  els  filòsofs  haguessin descobert
quelcom més segur que el valor de les llibertats democràtiques i de la relativa igualtat
social de les que algunes societats riques i afortunades han arribat a gaudir.  Així com no hi
ha res que convalidi el lèxic final d'una persona o d'una cultura, no hi ha res que impedeixi
que hom torni a confegir el lèxic que hem fet servir quan apareixen noves circumstàncies
que assenyalen un context nou. Caldrà, per tant, restar atents als indicis que assenyalin la
manera d'ampliar-lo o de revisar-lo.    

Per tant, Rawls posarà en primer lloc la democràcia política i la filosofia en segon.
Mantindrà el compromís socràtic amb el lliure intercanvi d'opinions sense el compromís
platònic amb la possibilitat d'un acord universal. Desvincularà el problema de si hem de ser
tolerants i socràtics del de si aquesta estratègia ens condueix a la veritat i s'acontentarà amb
el fet de què hauria de conduir-nos a qualsevol equilibri reflexiu que hom pugui assolir
intersubjectivament atesa la contingent dotació de les persones. Per a Rawls, la veritat,
entesa en sentit platònic com la comprensió de "un orden que nos antecede y que nos ha
sido dado", senzillament és irrellevant per a la democràcia política. I, pel mateix, tampoc
ho és la  filosofia com  explicació de les relacions existents entre un ordre donat  i  la
naturalesa humana. Quan entren en conflicte, la democràcia té prioritat sobre la filosofia.
  

86 RORTY, R. Ibid., p. 215.
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5.4.   LA  DEMOCRÀCIA  (LIBERAL):  ENTRE  LA  VERITAT  I  LA  
JUSTIFICACIÓ FILOSÒFICA.

 S'ha dit que  l'aparició de societats relativament democràtiques i tolerants estaria
lligada a l'increment de racionalitat dels temps moderns, on "racionalitat" denota l'exercici
d'una  facultat  orientada  a  la  veritat.  Aquest  desig  de  veritat,  que  Aristòtil  va postul·lar
universal, suposava que hi havia una correspondència entre veritat i realitat i que la realitat
tenia una naturalesa intrínseca (és a dir,  que hi havia una "Manera de Ser del Món" en
paraules de Nelson Goodman). Per contra, els filòsofs que tenien qualque dubte sobre el
desig universal de veritat eren qualificats d'irracionalistes. Nietzsche en seria el paradigma i
s'ha volgut justificar dient que era perquè no tenia cap mena d'interès en la democràcia.
William James, per la seva part, admetia que els homes desitjaven assolir la veritat, però
pensava que la tesi segons la qual la veritat consisteix en la correspondència amb la realitat
era una tesi inintel·ligible i jugava amb l'afirmació segons la qual, com que la realitat és
maleable, la veritat és múltiple.   

Rorty considera la possibilitat de defensar la política democràtica i negar, alhora, les
referències a la veritat com a pressupòsit ontològic d'aquella. "Defensaré que allò que els
filòsofs han descrit com un "desig universal de veritat" es pot descriure millor com a "desig
universal de justificació". La premissa fonamental del meu argument  és que una de les
diferències que hi ha entre veritat i justificació és la diferència que hi ha entre allò que no
es pot reconèixer  i allò que es pot reconèixer. No sabrem mai si una creença determinada
és veritat o no; en canvi, sí que podem estar segurs de què no hi ha ningú que sigui capaç
de formular-hi cap objecció en contra i que, en canvi, tothom està d'acord a defensar-la".87

Efectivament,  ningú  no  pot  tenir  per  objecte  de  recerca  una  cosa  llevat  que  la  pugui
reconèixer  quan la  té.  En aquest  sentit,  per  a  Rorty,  la  veritat  és  un  objecte  de  desig
indefinible, impossible. És tan sublim que ni se'l pot conèixer ni s'hi pot aspirar.  En canvi,
a la justifcació se la pot reconèixer i podem treballar per aconseguir-la, per bé que aquest
assoliment és provisional ja que,  tard o d'hora,  hi apareixeran  objeccions.  La noció de
veritat  satisfà  efectivament  l'anhel  d'incondicionalitat,  un anhel  que  porta  els  filòsofs  a
insistir que han d'evitar el "contextualisme" i el "relativisme".  Però aquest anhel, segons
Rorty,  no és gens sà perquè el  preu que cal pagar per la incondicionalitat  és el  de la
irrellevància pràctica. Per això, creu que la qüestió de la veritat no pot ser rellevant per a la
política democràtica.

Segons el pragmatisme rortyà, no cal fonamentar racionalment la nostra creença
sobre si és millor preferir la democràcia a un altre sistema polític, sinó que el que cal és un
compromís amb aquells  dels seus valors que ens poden portar a millorar la vida, a fer
minvar la crueltat i les desigualtats; en definitiva, a reduir l'abisme entre els nostres ideals i
la  realitat.  Els  valors  i  les  creences  que  constitueixen  el  nucli  de  la  democràcia  són
desitjables  en  la  mesura  que  generen  conseqüències  positives,  útils  i  adequades  per  a
nosaltres. Sabem que les nostres creences són contingents i que res no pot assegurar-nos
que posseïm la  veritat  o la  justícia  o la  garantia  de superioritat  de les  formes de vida
liberal-democràtiques. Però això no ens ha de preocupar: no és que els nostres valors qudin
assegurats perquè s'adapten a una suposada teoria de la veritat -o de la justícia-; el més
important és que ho facin les pràctiques, de manera que hom aconsegueixi disminuir la

87 RORTY, R.  Universalitat i veritat, dins "El pragmatisme, una versió. Antiautoritarisme en ètica i epistemologia".
Ed. EUMO. Universitat de Girona i Universitat de Vic. Vic 1998., p. 71.  Per a redactar aquest apartat, he extret
bona part de la informació del llibre i del'article referenciat.
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crueltat  del nostre món. La perspectiva pragmàtica s'ajunta aquí amb el liberalisme. El
liberalisme no exigeix una fonamentació racional, sinó només un sol principi negatiu: fugir
del  summum  malum.  L'allunyament  de  la  crueltat  serà  el  principi  pràctic  liberal  per
excel·lència. Per a un liberal com Rorty, la crueltat és el pitjor que hom pot arribar a fer.
Per  tant,  la  tasca  política  quedarà  justificada  -si  és  que  ho  arriba  a  estar-  per  les
conseqüències  de les  nostres  accions,  és  a  dir,  per  si  comporten una disminució  de  la
crueltat de l'ambient i no per si s'adeqüen a uns determinats principis teòrics. 

Un  dels  autors  que  ha  treballat  el  tema  de  la  justificació  racional  del  sistema
representatiu democràtic és Jürgen Habermas. En relació al seu intent de separar el que ´s
útil del que no ho és en la noció de racionalitat per a la política demicràtica, Habermas
distingeix entre raó centrada en el subjecte i raó comunicativa. Segons Rorty, Habermas té
raó quan diu que hem de socialitzar i convertir en lingüística la noció de raó, tot concebent-
la com a raó comunicativa, però comet l'error d'intentar preservar la seva incondicionalitat.
Rorty creu que cal naturalitzar la raó tot abandonant la tesi habermasiana de què "en els
processos factuals de comprensió mútua, s'hi basteix un moment d'incondicionalitat". Per
contra, Habermas creu que la raó no pot ser naturalitzada per tal d'evitar el relativisme, que,
segons el seu parer, posa la política democràtica al mateix nivell que la política totalitària.  

Segons  Rorty,  la  temptativa  de  Habermas  de  redescriure  la  "raó"  com  a
completament  "comunicativa"   després  de  decidir  que  s'ha  esgotat  el  paradigma  de  la
"filosofia de la consciència" és insuficient. "És una terra de ningú entre pensar en termes de
pretensió de validesa i pensar en termes de pràctiques justificatòries". Habermas es queda a
mig camí entre la idea grega que els éssers humans són especials perquè poden conèixer
(mentre que els animals només poden mirar de sortir-se'n) i la idea de Dewey de què som
especials  perquè  ens  podem fer  càrrec  de la  nostra  pròpia  evolució  i  encaminar-nos  en
direccions sense precedent ni justificació en la història o en la biologia.

Algú pot  fer  que  aquesta  última idea  no  soni  tan  atractiva  doblant-la  "en  versió
nietzscheana" i interpretant-la com una forma més de lavoluntat de poder que van encarnar
els  nazis.  A Rorty,  en  canvi,   li  agradaria  que  sonés  atractiva  doblant-la  "en  versió
americana" i interpretant-la com aquella idea, comuna a Emerson i a Whitman, d'una nova
comunitat que es crea ella mateixa, unida no pel coneixement de les mateixes veritats sinó
pel fet que es comparteixen le mateixes esperances inclusivistes, generoses, democràtiques.
Si  Habermas  i  Apel  sospiten  de  la  idea  d'una  autocreació  comunal  és  que  per  ventura
l'associen a Hitler. Sona millor en canvi per als americans, que l'associen de manera natural
a Jefferson, Whitman i Dewey. Rorty pensa que la lliçó que hem de treure d'això és que
aquesta idea és tan neutral respecte de Hitler com respecte de Jefferson.

Qui vulgui disposar de principis neutrals en els quals basar-se per triar entre Hitler i
Jefferson, haurà de trobar una versió més actualitzada del racionalisme de la Il·lustració.
Aquest és el paper que Apel i Habermas atribueixen a l'ètica discursiva. Ara bé, l'alternativa
que  Rorty  suggereix  resulta  precisament  atractiva  perquè  no  cerca  arribar  a  aquesta
neutralitat  i  abandona  l'esperança  d'atènyer  una  ètica  discursiva.  Aleshores  és  quan  es
demana "què poden fer els filòsofs per la política democràtica?".  La seva resposta és la
següent: es poden posar a treballar amb la intenció de substituir coneixement per esperança,
perquè l'important de l'ésser humà no és tant la capacitat de copsar la veritat com la capacitat
de ser ciutadà d'una democràcia plena i total que encara ha d'arribar. A qui digui que això,
més que un "argument", és mera "retòrica" -tal com diu Apel- li replica  que no és ni més ni
menys retòric o argumentatiu que l'intent dels seus adversaris de descriure el discurs i la
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comunicació com si la democràca estigui lligada a la naturalesa intrínseca de la humanitat.
Habermas  diu  que  tota  pretensió  de  validesa  té  un  moment  transcendental  de  validesa
universal que fa explotar qualsevol mena de provincianisme. A Rorty li pareix que, en la
major  part  de  situacions,  incloent-hi  la  política  i  la  moral,  la  pretensió  d'un  moment
transcendental no és possible.  

Més que la discussió entre dependència contextual i validesa universal, Habermas
suggereix  una  altra  tensió,  l'existent  entre  facticitat  i  validesa  (entre  allò  que depèn del
context i allò universal), que considera un problema filosòfic central i, també, responsable
de  moltes  de  les  dificultats  que  sorgeixen  a  l'hora  de  teoritzar  la  política  democràtica.
Habermas pensa que una característica valuosa de la seva teoria de l'acció comunicativa és
que en els conceptes centrals ja absorbeixen la tensió entre facticitat i validesa, cosa que
aconsegueix mitjançant la distinció entre "ús estratègic"  del  discurs i  "ús del llenguatge
orientat a aconseguir entesa". Malgrat que Habermas pensa que aquesta distinció permet
satisfer, d'una manera rellevant per a la pràctica, la distinció entre dependència contextual i
universalitat, Rorty creu que la distinció entre ús estratègic i ús no estratègic del llenguatge
no és res més que la distinció entre casos en què el que més ens preocupa és convèncer els
altres i casos en què esperem aprendre alguna cosa. Aquests dos casos representen els dos
extrems de l'espectre: en un extrem fer servir totes les estratagemes que tenim a mà per tal
de convèncer l'interlocutor; en l'altre extrem, ens adrecem als altres de la mateixa manera
que ens parlam a nosaltres mateixos, d'una manera reflexiva i encuriosida. Però bé, resulta
que la majoria de vegades ens trobam entremig d'aquests dos extrems. 
 

El problema és que Rorty no arriba a veure que aquests dos extrems tenguin res a
veure amb la distinció entre dependència contextual i universalitat.  "La mena de conversa
que té lloc al final d'un d'aquests extrems de l'espectre rep tradicionalment el nom de 'la
pura recerca de la veritat'. Malgrat això, no aconsegueixo percebre què té a veure aquest
tipus de conversa amb la universalitat o la incondicionalitat perquè es fa difícil de creure
que les afirmacions que fem en aquestes converses pressuposin res que no es pressuposa en
les afirmacions que fem quan ens trobem a l'altre extrem de l'espectre." 88 
 

Rorty creu que quan Habermas fa servir l'expressió "ús del llenguatge orientat a aconseguir
entesa" o l'expessió "pràctiques de justificació orientades cap a pretensions de veritat", no
tenen res a veure amb la veritat perquè, com ha dit, aquestes pràctiques no transcendeixen
les convencions socials. Més aviat al contrari, estan regulades per certes convencions socials
determinades,  a  saber,  les  convencions  d'una  societat  encara  més  democràtica,  tolerant,
acomodada, rica i més diversa que la nostra, una societat en la qual l'inclusivisme forma part
de la identitat moral de cadascú. En una societat com aquesta sempre són ben rebudes les
opinions estranyes en qualsevol tema. Serien aquestes les convencions que regularien certs
segments afortunats de la societat contemporània. L'exemple que posa Rorty d'aquest tipus
de societat gairebé ideal és el de la comunitat universitària ("seminaris universitaris" per ser
més precisos).  

"Potser la diferència més gran entre Habermas i jo és que els pragmatistes com jo
simpatitzem amb els pensadors antimetafísics postmoderns que ell critica quan suggereixen
que la idea d'una distinció entre pràctica social i el que trascendeix aquesta pràctica és un
vestigi  de logocentrisme."  89 Rorty considera que la indagació,  tant si és una qüestió de

88 RORTY, R. cit.ant., p. 83.
89 Ibid., p. 85.
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poder com si no, no transcendeix mai la pràctica social. L'única cosa que pot transcendir una
pràctica social és una altra pràctica social. I l'única cosa que pot transcendir una pràctica
discursiva és una altra pràctica discursiva que tingui per objecte uns fins millors. Rorty no
creu que "veritat" designi un d'aquests fins "ja que no sé que significa tenir-la per objecte".
Contràriament, sap què significa tenir per objectiu una més gran honestedat, una més gran
caritat,  una més gran paciència,etc.  Entén que la  política democràtica és útil  per  assolir
aquests fins concrets tan desitjables, però no veu què canviaria si s'afegís a la llista de fins
"la veritat" o "la universalitat". Considera  que són ganes de complicar-se la vida preguntar
per la rellevància de la veritat per a la política democràtica! Això és degut a què Habermas
fa un moviment argumentatiu que Rorty no realitza: Habermas creu que qualsevol que es
fica  en  un  argument  està  suposant  inevitablement  "el  discurs  universal  d'una  comunitat
d'interpretació il·limitada". Fins i tot en el cas que les pressuposicions de la comunicació
tinguin un contingut ideal  que només pugui realitzar-se demanera aproximada,  de facto
qualsevol  participant  que  desitgi  prendre  part  en  l'argumentació  que  tengui  per  objecte
justificar aquesta pretensió de validesa, ha d'acceptar les convencions establertes.  

5.5. ELS INTEL·LECTUALS I LA FI DEL SOCIALISME.

Al seu assaig Els intel·lectuals i la fi del socialisme 90, Rorty comença per constatar
que ell se sent un intel·lectual d'esquerres estatunidenc. Tot seguit  considera que cal que
s'embarquin  en  la  recerca  d'un  nou  vocabulari  perquè  l'etiqueta  "socialista"  crea  més
problemes dels que soluciona perquè ningú no pot desitjar ja la nacionalització dels mitjans
productius o l'abolició de la propietat privada. Ara bé, es demana què canviaria realment si
la terminologia canviés i conclou dient que la majoria de problemes romandrien igual i es
mantindrien les dificultats: continuarien considerant la societat capitalista com una societat
injusta i intolerables les seves desigualtats, els fastiguegeria la seva ètica de l'avarícia i
continuarien tractant d'imaginar una societat millor. Els intel·lectuals europeus donen per
bona la socialdemocràcia, en el sentit que desitgen anivellar les desigualtats mitjançant les
operacions d'un Estat de benestar però no tenen cap interès per acabar amb el capitalisme. 

 Hom pot veure la societat capitalista com a injusta i  considerar com a intolerables
les  desigualtats  de  la  societat  estatunidenca,  però  aquestes  afirmacions  només  serien
vàlides  si  poguéssim  concebre  una  societat  no  capitalista  menys  injusta  que  realment
pogués funcionar, però no ha sorgit encara un tercer model alternatiu i convincent. Pareix
com si haguéssim d'acceptar el que Habermas considera "la lliçó inequívoca dels successos
de 1989": que les societats complexes no poden autoreproduir-se si no deixen intacta la
lògica d'autoregulació de l'economia de mercat. Als intel·lectuals occidentals d'esquerres,
segons Rorty, els costarà molt de temps i un ajustament psicològic entendre que, no només
la paraula "socialisme", sinó la resta de paraules que extreien la seva força de la idea de ser
una  alternativa  al  capitalisme  [com  ara  "burgès",  "economia  capitalista"  o  "cultura
burgesa"], han estat desposseïdes d'aquella força. Gràcies al marxisme, el terme "cultura
burgesa"  s'ha  convertit  en  una  manera  de  referir-se  a  tot  allò  que  els  intel·lectuals
menyspreen. Utilitzar-lo en aquest sentit els serveix per vincular la narració d'autocreació
dels intel·lectuals amb el desig dels treballadors oprimits d'expropiar als seus expropiadors.
És a dir, els permet tenir el millor d'ambdós móns: combinar el menyspreu dels savis per

90 RORTY, R.  Los intelectuales y el fin del socialismo, dins "Pragmatismo y política". Ed. Paidós. Col. Pensamiento 
contemporáneo 55. Barcelona 1998.  Aquest apartat del treball serà una síntesi de les idees principals d'aquest text.
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les  masses  amb  la  creença  de  què  la  burgesia  decadent  majoritària  és  a  punt  de  ser
reemplaçada per una nova majoria molt millor que aquella: la classe obrera emancipada,
els nous homes i dones socialistes.

Rorty no diu aquestes coses perquè es declari partidari de Reagan, sinó com a algú
que segueix esperant que qualque país imagini una forma de mantenir el socialisme després
de desfer-se'n de la nomenklatura. Fins i tot no està disposat a admetre el que deia Hayek,
que no és possible la democràcia sense capitalisme. El que sí estaria disposat a acceptar és
que cal que existeixi el capitalisme per tal de garantir una oferta viable de béns i serveis i
que existirà un valor afegit que serà el que, a través dels imposts, permetrà finançar el
benestar social. Considera que "la única esperanza de conseguir el dinero necesario para
eliminar las desigualdades intolerables es facilitar las actividades de gente como Henry
Ford y Steven Jobs e, incluso, Donald Trump y Armand Hammer, por no mencionar a
George Babitt y Rabbit Angstrom. El único capitalista del que podemos prescindir es el
especulador como opuesto al  empresario".   Rorty,  contràriament  al  que sol  ser  el  seu
tarannà  habitual,   no  és  gaire  optimista  i  creu  que  les  virtuts  públiques  continuaran
depenent dels vicis privats. En tot cas, hom haurà d'acceptar "un tipus de capitalisme de
benestar amb rostre humà, no fàcil de distingir d'un socialisme amb un gran espai per al
capital privat i els empresaris individuals". Això significa que no podrem continuar parlant,
tal com fan Ernesto Laclau i Chantal Mouffe, d'una "lluita anticapitalista" i no està clar que
poguem arribar a distingir la "democràcia radical" respecte de la "democràcia liberal". 

Rorty va viure en primera persona les conseqüències de la repressió staliniana quan,
de petit, veia com els seus pares rebien a ca seva exiliats soviètics. Constatà el patiment
que els col·legues europeus visqueren sota els règims denominats "marxistes" i opina que
la retòrica marxista no és més respectable que la nazi. S'ha de deixar de repetir l'afirmació
de  Trotsky  segons  la  qual  Stalin  va  trair  una  revolució  prometedora  i  començar  a
contemplar Lenin, Trotsky i Stalin com ho feia Vladimir Nabokov: com a tres gàngsters
sense pietat tan sols diferenciables per barbes i bigotis. Considera que els intel·lectuals
haurien  de  desfer-se'n  del  vocabulari  marxista  al  qual  encara  s'aferraven  molts
contemporanis seus i, més encara, espera que deixin de pensar que, encara que Marx vagi
equivocar-se,  han  de  seguir  intentant  fer  el  tipus  de  coses  que  ell  feia.  Pel  contrari,
considera que no hi ha cap base teòrica marxista per a l'acció política i cal acceptar que
hauran  de  ser  força  experimentals  en  aquest  sentit,  talment  com els  nous  governs  de
Polònia o Lituània que es formaren després de la desfeta del bloc soviètic.   

Afirma que els intel·lectuals no poden seguir pensant segons els esquemes i el lèxic
marxista-leninista, sinó que han de fer front a uns problemes que aquell lèxic els ajudava a
eludir, com  alleugerir la misèria o crear un món on els intel·lectuals siguin els guardians
del benestar públic. De manera retòrica es demana ¿què hi resta rere el sentiment de buidor
que ens envaeix quan ens veim forçats a concloure que els Estats de benestar democràtico-
burgesos són el millor que podem preveure? ¿És tristor perquè pensam que els pobres mai
aconseguiran  alliberar-se  dels  rics  o  perquè  mai  no  podrem  assolir  la  solidaritat
interclassista?  ¿O, potser,  és la  tristor  de pensar  que els  intel·lectuals  no han estat  tan
decisius  per  al  destí  de  la  humanitat  com  havien  suposat?  ¿És  la  seva  set  de  grans
narracions mundials, de teories profundes sobre profundes causes del canvi social? Respon
que amb aquestes preguntes retòriques els intel·lectuals no han fet res més que mirar-se el
llombrígol. En comptes d'això, Rorty proposa que els pensadors d'esquerres occidentals
poden comprendre molt millor les revolucions de 1989 i 1991 tractant de "banalitzar" el
seu vocabulari d'anàlisi política i començar a parlar, per exemple, de l'avarícia i l'egoisme
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més que sobre la ideologia burgesa; dels sous miserables més que sobre la mercantilització
del treball; de la despesa diferencial per alumne o per malalt més que sobre la divisió de la
societat en classes. Suggereix que els intel·lectuals deixin de pensar que la seva principal
tasca és la crítica radical de les institucions existents tot cercant la realitat que hi ha sota
les aparences. Espera que deixin de fer servir  nocions com "mistificació" i "ideologia"
-constructes socials a través dels quals hom creu interpretar correctament la realitat- per tal
de discernir quelcom que és més que una construcció social. En definitiva, que seria millor
construir una societat millor que l'actual no en el sentit d'adaptar-nos millor a com són les
coses realment sinó en el sentit de què aquesta societat contengui menys desigualtats. I, per
aconseguir-ho, proposa la via reformista més que la radical, és a dir: aquella que proposa
institucions concretes alternatives que, alhora, no pressuposen un nou tipus d'ésser humà.

A l'hora de dur a terme aquesta tasca, Rorty aposta per un tipus de reflexió que s'ha
anomenat "postmoderna", que té un costat bo i un de dolent. El costat dolent és el fet de
voler evitar ser còmplice de les institucions presents, que són considerades "burgeses" per
l'anàlisi  marxista;  el  costat  bo és el  que Laclau ha descrit  com  "la transformación del
pensamiento que -de Nietzsche a Heidegger, del pragmatismo a Wittgenstein- ha socavado
decisivamente el  esencialismo filosófico".  Rorty està  d'acord amb Laclau quan diu que
aquesta transformació ens permet reformular la posició materialista de manera molt més
radical de com ho va fer Marx.91 Deixar de cercar el gran relat alliberador i preocupar-se
per evitar el sofriment de les persones és el camí que proposa. Diferencia entre la política
real  i  la  política  cultural.  La  primera  ens  parla  de  les  esperances  socials  de  la  gent,
d'alleugerir el sofriment de les persones i d'igualar les oportunitats. En aquest camp diu que
hem de ser concrets, banals i pragmàtics. I pel que fa a la política cultural, hom podria ser
més  abstracte,  hiperbòlic  i  juganer.  Cal  recordar  que  les  esperances  de  la  gent  són
independents de la política cultural i no tenen gaire a veure amb qüestions com la forma de
la  història  o  la  naturalesa  de  la  modernitat  o  la  dialèctica  de  la  Il·lustració.  Són  les
esperances familiars i casolanes, les que tenen els educats i el no educats, compartides tant
pels acadèmics de classe mitjana i  pels  habitants de les faveles de Rio.  Són  fantasies
concretes sobre un futur en el que tots poguem aconseguir una feina que ens proporcioni
certa satisfacció, per la que ens paguin de manera decent i amb la que tinguem seguretat
contra la violència i la humiliació.

Els intel·lectuals, des de Plató, han substituït aquestes fantasies d'un futur millor,
concretes,  locals,  banals,  per un conjunt  més sofisticat  de fantasies.  Karl  Popper  ja  va
assenyalar  fa  cinquanta  anys  les  semblances  que  mantenien  Plató  i  Marx.  Ambdós
pensaven  que  comprenien  amb  més  clarividència  certes  forces  subjacents  que
determinaven la vida de les comunitats humanes. Plató afirmava que la justícia no regnaria
fins que els reis es convertissin en filòsofs o els filòsofs fossin reis. Deia saber això degut a
una profunda inspecció de l'ànima humana. Marx afirmava saber que la justícia no regnaria
fins  que els  capitalisme fos enderrocat  i  la  cultura desmercantilitzada.  Deia saber això
degut a una profunda comprensió del moviment de la història. Rorty té l'esperança de què
s'hagi arribat a un moment en què, a  la fi, poguem alliberar-nos de la convicció, comuna a

91 RORTY, R.  op.cit., p. 55.  "Creo que la mejor manera de ser más radicalmente materialista que Marx es eliminar de la
deliberación política izquierdista la narración hegeliana. Debemos dejar de usar la Historia como como el nombre de un objeto
alrededor del cual tejemos nuestras fantasías para disminuir la miseria. Debemos dejar de ser el eco de la retórica del Manifiesto
Comunista hablando de cómo la industrialización o la burguesía han destruído las cosas como eran, y como se suponía que
debían  ser,  cuando fueron  atrapadas  por  algo  llamado "la  lógica  del  capitalismo".  Debemos  abandonar  el  uso  del  término
"modernidad"  como  el  nombre  de  un  misterioso  fenómeno  cuya  naturaleza  hemos  de  comprender  antes  de  comenzar  la
deliberación política.  Deberíamos dejar de hablar de "alienación" como si entendiéramos la verdadera naturaleza de la vida
humana y pudiéramos medir la diferencia entre esa verdadera humanidad y la existencia corrupta y degradada de los seres
humanos contemporáneos".
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Plató i Marx , de què  han d'existir  fòrmules teòriques àmplies que ens permetin esbrinar
com acabar  amb la  injustícia,  fòrmules  que  són  l'antítesi  de  les  propostes  concretes  i
modestes que té la gent normal. Rorty té l'esperança de què poguem aprendre a viure sense
la convicció de què existeix quelcom de més profund (com ara "l'ànima" o "la naturalesa
humana" o "la voluntat de Déu" o "la forma de la història") que ens proveeixi del material
necessari per a entendre la realitat i transformar-la. La devoció que els intel·lectuals han
manifestat per aquests grans relats els ha permès tenir la sensació de què eren útils per als
no intel·lectuales perquè els podien dir com aconseguir el que volien, quin seria el cost de
fer realitat algunes de les petites fantasies que tots compartim.

Davant el fet que sempre tendríem economies de mercat,  Rorty considera que els
intel·lectuals  haurien  de  reaccionar  posant  menys  interès  en  la  filosofia  i  més  en  les
reformes legislatives, posant menys interès en la política acadèmica i més en la política
electoral, menys en la crítica a les ideologies i més en la formulació d'escenaris per al
canvi. Però admet que amb aquest canvi d'escenari s'ha perdut quelcom de molt important:
els intel·lectuals han perdut la sensació de què estan donant continuïtat a una gran i noble
tradició. Per bé o per mal, socialisme és una paraula que ha aixecat els cors de molta gent
durant  aquests  dos  darrers  segles.  Molts  homes  i  moltes  dones  valentes  han mort  per
defensar  aquesta  paraula.   Moriren  per  una  idea  que  ha  resultat  que  no  funcionava  i,
tanmateix,  ells  i  elles  han  personificat  virtuts  a  les  que  no  tothom  pot  aspirar.  Però
personatges com Lenin han  provocat que molta gent quedàs orfe d'il·lusions. Aleshores, es
demana  Rorty:  què  irradiarà  sobre  la  imaginació  de  l'esquerra  internacional?,  quines
cançons cantaran les noves generacions d'idealistes i esperançats estudiants ara que ningú
no desitja  el  Soviet  Internacional  com a  model  de  la  raça  humana?  És  el  reformisme
petitburgès  l'única  alternativa  política  que  ens  queda,  almenys  en  les  democràcies
industrialitzades? Quins herois i quines heroïnes i  quins victoriosos successos ompliran la
imaginació dels estudiants univesitaris d'esquerres en el 2010?

Admet  que no té  respostes  a  aquestes  preguntes,  però n'ofereix una  temptativa:
potser la imatge de Lenin serà substituïda per la de Václav Havel i els successos d'octubre
del  1917  a  Sant  Petersburg  pels  de  Praga  de  1989.  Perquè,  de  totes  les  revolucions,
l'anomenada Revolució  de Vellut  és  la  que  millor  satisfà  l'esperança  dels  intel·lectuals
d'actuar concertadament amb els treballadors i estudiants per tal d'enderrocar els tirans. La
magnífica honestedat de Havel l'ha convertit en símbol de tot el que no era Lenin. És difícil
no suposar que els escrits de Havel donin el to del missatge d'esperança social mundial que
la gent espera. Allò de Havel que més atreu Rorty és que aquest sembla preparat per a
substituir  la  fonamentació  teòrica  per  l'esperança  sense  fonaments.  Lenin  creia  que  el
socialisme científic ens oferia les eines per a formular la veritat dels pronòstics. Ara, però,
la fi del socialisme ens alliberarà de l'esperança del socialisme científic o de qualsevol altre
pronòstic teòricament fundat.  

Havel es considerava ell mateix socialista, però el govern que presidí no va fer altra
cosa  que  retornar  les  propietats  expropiades  i  vendre  les  empreses  nacionalitzades  a
qualseol  empresari  que  les  volgués  comprar.  Txecs  i  eslovacs  esperaren  que  els
mecanismes del mercat resolguessin tots els seus problemes, però s'equivocaren. Si Havel
s'hagués mantingut deu anys en el poder, s'hauria vist intentant revertir la tendència a la
desigualtat que el retorn al capitalisme provocà. En tot cas, Rorty considera que no hi ha
cap motiu per a pensar que Havel i els seus col·legues haurien tingut menys èxit a l'hora de
lluitar  contra  les  desigualtats  provocades  per   l'"ètica  de  l'avarícia"  capitalista  del  que
tingueren els seus veïns d'Europa occidental.  
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Malgrat admirar Havel, Rorty posa en qüestió una línea de pensament que podem
trobar  en  els  escrits  i  pronunciaments  de  l'ex-líder  txecoslovac.  És  aquella  línia  de
pensament que el porta a especular sobre "un ordre social completament redimit"; un temps
en què hom no hagués de coooperar amb gent com els Trump o els Babbitts. Aquesta
il·lusió el porta a esperar el que denomina "una revolució existencial" i una política més
transformadora que la  "tornada als  mecanismes quotidians  de la  democràcia  occidental
burgesa"; aquesta línia el porta a estar d'acord amb Heidegger en què l'únic que ens opt
salvar és "un canvi radical en la forma en què la humanitat s'entén a ella mateixa i al món".
Aquesta línia de pensament es connecta amb la idea de"viure en la veritat" que ell veu
personificada  en  el  moviment  de  la  Carta  77.  Rorty,  evidentment,  es  rebel·la  davant
d'aquesta  visió  mesiànica  de  la  realitat:  "Havel  se  posiciona  con  todos  aquellos  que
comparten una esperanza a la que creo que debemos renunciar: la esperanza en un nuevo
ser  humano  que  fuera  tan  diferente  del  común  pequeñoburgués  occidental  como  los
marxistas nos dijeron que lo sería 'el nuevo hombre socialista'." 92 En definitiva, que Havel
dóna ajut i  comfort a tots aquells que es consideren postmoderns atès que aquests han
substituït el capitalisme pel "consumisme" o "la lògica tecnològica" com a noms de La
Gran Cosa Dolenta que és responsable de tots els mals contemporanis. 

Rorty  compara  les  afirmacions  de  Havel  sobre  la  necessitat  d'una  "revolució
existencial"  són equiparables  a  les  afirmacions  de  Plató  sobre  la  necessitat  de  què  els
filòsofs es converteixin en governants, o sigui, una manera hiperbòlica d'expressar els seus
dubtes  sobre  les  capacitats  de  les  institucions  democràtiques  presents  per  fer  front  als
problemes. Rorty comparteix aquests dubtes si allò que el dirigent pretén afirmar és que els
ciutadans de les democràcies industrialitzades han de ser menys avariciosos i egoistes del
que han estat fins ara i continuen sent-ho, però creu que, si això és tot el que vol dir, ho
podria dir de manera més planera. i, en tot cas, hauria d'oferir canvis institucionals concrets
en lloc de fer un "brindis al sol" com se sol dir. 

Quan el marxisme era encara una opció, molta gent somià un temps en què el canvi
vindria  de  la  base  social;  aquest  somni  els  animà  a  pensar  que  podrien  prescindir  de
nocions  morals  banals  com  avarícia,  egoisme,  simpatia  i  amor  en  favor  de  nocions
teòriques novedoses i excitants extretes de l'estudi de la història mundial i de l'anàlisi del
model productiu capitalista.  Aquell  somni s'esvaí,  però seguim comprovant que la gent
continua sent ambiciosa i egoista. Per tant, s'ha imposat l'etica de l'avarícia i no en tenim
una alternativa,  és a  dir,  una alternativa que mantingui  el  flux de béns  i  serveis  sense
especular amb els beneficis que se'n pot treure.  Davant de la impossibilitat de Havel per
canviar  aquest  estat  de  coses,  va  fer  servir  afirmacions  quasiheideggerianes  com
"humanitat  moderna"  o  "tecnologia"  o  "consumisme"  per  difuminar  el  fracàs  de
l'alternativa.  Aquesta  incapacitat  li  suggereix  a  Rorty  que  el  que  encara  resta  viu  del
marxisme és el mateix que mantenia viu al cristianisme, a saber: la indignació, indignació
degut a què l'avarícia no genera camp mena de simpatia. Ens indignam perquè la gent que
viu als barris benestants de les ciutats no permet que se'ls augmentin els imposts per tal que
els nins que viuen als barris deprimits rebin la mateixa educació que tenen els seus fills;
ens indignam quan veim que els humans volem mantenir els nostres privilegis en lloc de
compartir els excedents. 

En definitiva, més que somiar  amb una renovació espiritual, Rorty creu que faríem
millor  assumint  que,  qualsevol  que siguin les millores que es produeixin en el  present

92 Ibid., p. 63.
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segle, no seran més dràstiques que les que esdevingueren en el segle passat "y que lo mejor
que podemos esperar es más reformas experimentales, basadas en pruebas y errores, en la
estrategia  de  un  paso  adelante  y  dos  atrás,  que  han  venido  teniendo  lugar  en  las
democracias industrializadas desde la revolución francesa." 93

6.  ALGUNES VEUS CRÍTIQUES.

6.1.  LA  PRAGMÀTICA  TRANSCENDENTAL  DEL  LLENGUATGE:
JÜRGEN HABERMAS.

Un dels motius que, en el seu dia, m'empengueren a treballar sobre Richard
Rorty fou precisament  la  intuïció de què el  paradigma explicatiu habermasià,  la  teoria
crítica centrada en la pragmàtica transcedental del llenguatge, no m'acabava de convèncer.
Tot i  que l'ús lingüístic  orientat  a  l'enteniment és la  manera originària de fer  servir  el
llenguatge (per això Habermas se'n val de la distinció d'Austin entre actes ilocucionaris i
perlocucionaris), les accions lingüístiques s'integren en el context d'accions estratègiques.
Per tant, l'objectiu de l'acte ilocucionari (l'enteniment) és utilitzat per aconseguir objectius
no ilocucionaris en el context d'accions que cerquen l'èxit. Per tant, en aquest ús estratègic
del llenguatge no hi hauria una pretensió de correcció ni una pretensió de veracitat, sinó
una  pretensió  d'èxit,  o  de  domini  d'un  interlocutor  damunt  l'altre,  que  distorsiona  les
pretensions de validesa inicials.  A més, el fet de què Habermas mantengui que l'ús autèntic
del  llenguatge  s'adreci,  per  la  seva  pròpia  essència,  a  realitzar  un  ordre  moral  (la
identificació de la voluntat particular i la universal dels interessos particulars i universals)
atorga un caire d'irrealitat o de ficcionalitat a la seva anàlisi que s'hauria de corregir. En
aquest  sentit,  Rorty  proporciona  una  alternativa  pragmatista que,  si  bé  té  les  seves
peculiaritats  i  creiem que tampoc no acaba de ser  realment  eficient,  se'n  fa  enfora de
l'horitzó teleològic kantià. 

A l'hora d'analitzar la relació que pot haver-hi entre Habermas i Rorty hom podria
començar i no acabar; hi ha constants anades i vingudes que fan realment  que sigui una
relació força complexa. Ens limitarem a apuntar-ne alguns trets de manera molt resumida.

• Els kantians insisteixen en la idea de què la justícia brolla de la raó i que la lleialtat
ho  fa  del  sentiment.  Només  la  raó,  diuen,  pot  imposar  obligacions  morals
incondicionals i universals, mentre que la lleialtat pertany a un nivell diferent, el
que correspon a les relacions afectives.  El filòsof contemporani que destaca més en
la manera kantiana de veure les coses és Jürgen Habermas. Habermas no està gens
disposat a desdibuixar la línia de separació entre raó i sentiment o entre validesa
universal i consens històric. No passa el mateix amb altres filosòfs contemporanis,
que s'allunyen de Kant, bé sigui en la direcció de Hume (com Annette Baier), en la
direcció de Hegel (com Charles Taylor) o en la direcció d'Aristòtil (com Alisdair
MacIntyre). Michael Walzer es troba en l'extrem oposat a Habermas. Desconfia de
termes com "raó" o "obligació moral universal".

• Segons la perspectiva pragmatista, la capacitat justificatòria troba la recompensa en
ella mateixa. No hi ha necessitat de preocupar-se per si serem recompensats o no

93 Ibid., p. 66.
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amb una mena de medalla immaterial  amb les  inscripcions "Veritat" o "Bondat
Moral" gravades. Segons Rorty, la noció de "pretensió de validesa universal", tal
com  la  fan  servir  Habermas  i  Apel,  representa  justament  la  reclamació  duna
medalla com aquesta i, per tant, en podem prescindir. Tot i que està d'acord amb
Habermas en la conveniència de substituir "una raó centrada en el subjecte" pel que
ell  en  diu  "una  raó  comunicativa",  considera  que  la  seva  insistència  en  la
universalitat,  així  com  l'aversió  que  sent  pel  que  anomena  "contextualisme"  i
"relativisme"  són  restes  d'una  metafísica,  restes  d'un  període  de  pensament
filosòfic, restes de la vella tradició kantiana anterior al pragmatisme. Entenc que
l'explicació que dóna Habermas sobre "un moment d'incondicionalitat" constitutiu
de totes les pretensions de validesa és un darrer ressò de l'intent de Kant i Husserl
de fer que la filosofia sigui transcendental. En contrast amb això, Rorty ofereix una
explicació alternativa de la pràctica lingüística que evita qualsevol referència a la
universalitat o a la incondicionalitat i en la qual les afirmacions no tenen cap altra fi
que la utilitat conversacional. A més, considera que aquest "punt de vista moral
universal"  no expressa  les  intuïcions  morals  de l'individu de classe mitja  d'una
societat occidental i moderna. 

• Mentre que Habermas creu que el compromís amb la raó és diferent a qualsevol
altre, Rorty el substituïria pel compromís amb la llibertat de pensament i d'acció. És
la diferència entre dir "defendemos la democracia liberal mediante explicaciones
políticamente neutrales de la naturaleza de la razón y de la ciencia y decir  que
nuestras explicaciones filosóficas de la razón y la ciencia son corolarios de nuestro
compromiso con las costumbres e instituciones de la democracia liberal". 94 Aquest
enfocament etnocèntric li pareix a Rorty més prometedor ja que la seva concepció
holista  li  fa  pensar  que  no  existeixen  instruments  políticament  neutrals  per  a
defensar les posicions polítiques. 

• Apel  i  Habermas  agafen  de  Peirce  una  idea  que  Rorty  rebutja:  la  idea  de
convergència en la Veritat Única. Consideren que el motiu principal pel qual la raó
no  pot  ser  naturalitzada  és  que  la  raó  és  normativa  i  les  normes  no  poden
naturalitzar-se.

• Habermas  diu  que  tota  pretensió  de  validesa  té  "un  moment  transcendent  de
validesa universal, que supera qualsevol mena de provincianisme". Segons ho veu
Rorty, aquesta doctrina de Habermas contempla una lloable disposició alhora que
una estupidesa. Perquè puc dir "Tractaré de defensar això davant tothom" i serà una
actitud lloable, però si dic "puc defensar això amb èxit davant qualsevol" és una
pretensió absurda. Ho podem pretendre, però ningú no ens assegura que l'èxit que
poguem obtenir  sigui el  mateix que el  del campió del poble davant del campió
mundial. L'única classe de situació en que podríem dir la segona frase seria aquella
en  què  les  regles  del  joc  argumentatiu  estessin  acordades  d'antuvi,  com en  la
matemàtica per exemple. Però en la majoria dels casos, incloent les afirmacions
morals i polítiques en les quals Habermas es mostra tan interessat, no hi ha aqeelles
regles, sinó que tot depèn del context.  

• Respecte d'aquesta qüestió de la dependència del context i de l'universal, Habermas
planteja una situació rellevant: és el que ell anomena "la tensió entre facticitat i la
validesa". Considera que aquesta tensió és un problema filosòfic central i diu que

94 RORTY, R. ¿Es la ciencia natural un género natural?, dins "Objetividad, relativismo y verdad". Ed. Paidós, p. 91  
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és responsable de moltes de les dificultats que apareixen a l'hora de teoritzar sobre
la política democràtica. Ell creu que un tret distintiu i valuós de la seva teoria de
l'acció comunicativa és que "ja absorbeix la tensió entre facticitat i validesa". Ho fa
quan distingeix entre l'ús estratègic del discurs i l'ús del llenguatge orientat a assolir
un enteniment. Però tal com veu Rorty la cosa, la distinció entre ús estratègic i no
estratègic del llenguatge és la distinció entre casos en què l'únic que ens importa és
convèncer els altresi els casos en els quals esperam aprendre quelcom. En aquest
darrer grup de casos, estam disposats a deposar les nostres opinions si n'escoltam
una de millor, però en el primer grup, no passa això. Estaríem disposats a fer servir
qualsevol tàctica per a convèncer els altres. El que li passa a Rorty és que no veu
que aquests dos grups de casos extrems tenguin res a veure amb la distinció entre
dependència del context i universalitat. Habermas utilitza l'expressió "pràctiques de
justificació orientades a les pretensionos de veritat" per referir-se a l'extrem més
agradable de l'espectre, però des del punt de vista de Rorty, la veritat no té res a
veure amb això.  Aquestes pràctiques no transcendeixen les convencions socials.
Més encara, estan regulades per certes convencions socials  particulars: les d'una
societat diríem "ideal", encara més democràtica, tolerant, acomodada, rica i diversa
que la nostra. 95

• Però  potser  la  diferència  més  gran  entre  Habermas  i  Rorty  sigui  que  els
pragmatistes  simpatitzen  amb  els  pensadors  antimetafísics  postmoderns,  que  el
primer critica quan suggereixen que la idea d'una distinció entre pràctica social i
allò que la transcendeix és un remanent indesitjable del logocentrisme.

• Els qui volen proporcionar uns fonaments racionals i filosòfics per a una cultura
dels drets humans afirmen que allò que els éssers humans tenen en comú depassa
factors adventicis, com la raça o la religió. Després, però, tenen problemes a l'hora
d'explicar en què consisteixen aquests trets en comú. No n'hi ha prou de dir que tots
compartim una mateixa susceptibilitat al dolor perquè no hi ha res distintivament
humà en relació amb el dolor. Si tot el que comptés fos el  dolor,  aleshores tan
important seria protegir els conill de les guineus com protegir els jueus dels nazis.
Si  s'accepta  una  explicació  naturalista,  darwiniana,  dels  orígens  de  l'espècie
humana,  aleshores  no  serveix  de  res  afirmar  que  tots  tenim en  comú una raó,
perquè,  segons  aquesta  explicació,  ser  racional  equival  simplement  a  poder  fer
servir  un  llengutge.  Ara,  hi  ha  molts  llenguatges  i  la  majoria  excloents.  El
llenguatge dels drets humans no és pas ni més ni menys característic de la nostra
espècie  que  els  llenguatges  que  exigeixen  puresa  racial  o  religiosa.  Rorty està
d'acord  amb  Habermas  sobre  el  caràcter  lingüístic  de  la  racionalitat,  però,  a
diferència d'ell, intenta no utiltizar aquesta doctrina per demostrar que no hem de
pensar en termes universalistes. L'universalisme de Habermas li prohibeix adoptar
la concepció sobre els drets humans que Rorty  ofereix, que és antiuniversalista, en
el sentit que intenta desencoratjar qualsevol intent de formular generalitzacions que
comprenguin totes les possibles formes d'existència humana.  96

 

95 RORTY/HABERMAS. op.cit., p. 28-29.
96 RORTY, R.  El pragmatisme, una versió. Ed. EUMO. Universitat de Vic i Universitat de Girona., p. 196.
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6.2. EL PSEUDOCOMUNITARISME DE MICHAEL WALZER.

Hom pot  considerar   Michael  Walzer  com un liberal,  encara  que també se'l  pot
considerar com un socialdemòcrata, és a dir, un liberal que creu que l'Estat ha de jugar un
paper ample en la promoció del benestar i la justícia socials, de tal manera que, en certs
contexts,  passa  per  ser  un  comunitarista.  En  qualsevol  cas,  és  el  representant  d'un
liberalisme peculiar perquè el nucli del liberalisme és el fet d'establir uns límits a l'autoritat
política de l'Estat.  Una societat liberal és aquella que reconeix l'existència d'un àmbit privat
inviolable,  on  les  persones  són  lliures  de  portar  a  terme  llus  plans  de  vida  sense
interferència de l'Estat. Walzer no s'oposa a la idea anterior, però, per a ell, l'essència del
liberalisme es troba en la idea de separació, és a dir, en una societat composta per diferents
esferes, cada una de les quals conserva la seva autonomia i serveix de contrapès a totes les
altres. La vida privada és una d'aquestes esferes, com pugui ser la separació entre Església i
Estat, o la separació entre el lliuremercat i l'Estat del benestar. Podríem dir que la visió
liberal  de  Walzer  és  integradora,  per  contraposició  a  la  perspectiva  unidimensional  del
liberalisme tradicional. És a dir: mentre que aquesta darrera considera fonamental  controlar
el poder coactiu de l'Estat -amb la qual cosa acostuma a perdre de vista altres formes de
poder que poden dominar i distorsionar les vides dels individus, com el poder econòmic-, el
liberalisme de Walzer reconeix la presència del poder en tots els àmbits de la societat. 

El liberalisme de Walzer també maneja una forma més realista d'entendre la llibertat.
El liberalisme convencional posa l'èmfasi en l'autonomia individual, el self made man, que
elegeix la seva trajectòria vital,  la qual cosa li impedeix reconèixer fins a quin punt les
persones estan inevitablement condicionades pels mitjans particulars en què creixen. Per a
Walzer, el més important és l'autonomia col·lectiva: la llibertat de les institucions i els grups
socials per a organitzar els seus assumptes interns sense restriccions de l'exterior. Així, en
lloc de la visió liberal individualista d'una societat composta per individus autònoms que,
mitjançant  un contracte  social,  acorden la  formació d'institucions  socials  de varis  tipus,
Walzer ofereix un liberalisme social que reconeix el fet de què les persones estan integrades
en determinats grups i institucions, i on la llibertat s'entén principalment com la protecció
d'aquests col·lectius davant de la dominació externa. 

La  crítica  que  fa  Michael  Walzer  al  liberalisme  és  menys  poderosa  que  la
comunitarista perquè creu que així serà més assumible per la política liberal. A partir d'ara
exposarem les dues crítiques que fa el comunitarisme al liberalisme i, després, exposarem la
versió crítica de Walzer. El primer argument comunitarista contra el liberalisme diu que les
societats  occidentals  contemporànies  (i,  especialment,  la  nordamericana)  fomenten
l'aparició d'individus aïllats, egotistes, racionals. "Los miembros de la sociedad liberal no
comparten tradición política o religiosa alguna; sólo pueden explicar historias sobre sí
mismos  (...).  Cada individuo se  imagina a sí  mismo como un ser  absolutamente  libre,
desvinculado y  solo,  que se integra en  la  sociedad y  acepta  las  obligaciones  que ésta
impone sólo porque así minimiza sus riesgos personales." 97 Per tant, es tracta d'un individu
separat de la comunitat, arreplegat sobre si mateix, exclusivament preocupat pel seu interès
privat i que actua els seus capricis privats. 

97 WALZER, Michael. La crítica comunitarista del liberalismo, dins "Pensar políticamente". Ed. Paidós. Estado y 
Sociedad 174. p. 155.
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La crítica comunitarista comença amb els escrits del Marx jove; el seu argument
continua estant present avui en dia, per exemple per boca d'Alisdair MacIntyre. Diuen que
és suficient amb veure la descripció que el liberalisme fa de l'individu, tot considerant-lo
com a constituït únicament per la seva voluntat, alliberat de tota connexió, mancat de valors
comuns, llaços vinculants, costums i tradicions, per tal que quedi devaluat per ell mateix: és
l'absència  de  valors  personificada.  No entenen  com pot  ser  la  vida  d'una  persona així.
"Imaginémoslo maximizando sus utilidades  y  veremos a la  sociedad convertida en una
guerra de todos contra todos, el escenario de una competitividad febril en el que, según
escribió  Hobbes, no hay otra meta ni otro galardón que ser el primero. Imaginemoslo
disfrutando de sus derechos y veremos a la sociedad reducida a la coexistencia de unos
seres  individuales  aislados,  pues  los  derechos  liberales,  según esta  primera crítica,  se
expresan en  la  separación,  el  divorcio,  el  retiro,  la  soledad,  la  privacidad y  la  apatía
política." 98 La  societat  liberal,  a  la  llum d'aquesta  primera  crítica  comunitarista,  és  la
fragmentació duita a la pràctica;  la comunitat és justament el seu oposat. 

Aquest  és  el  tema  comú  de  tots  els  comunitarismes  contemporanis:  el  lament
neoconservador,  l'acusació  neomarxista  i  la  queixa  neoclàssica  o  republicana.  A priori
pareix un tema delicat, ja que si realment la societat s'ha descompost en una coexistència
problemàtica entre individus, aleshores seria perfectament assumible que la política liberal
és la millor manera de tractar els problemes d'aquesta descomposició. Si, per tal de recrear
l'edén perdut, hem de crear una unió artificial i ahistòrica a partir d'una multitud d'individus
aïllats, ja podem adoptar millor l'estat de naturalesa o la posició original com a punt de
partida  conceptual.  O  adoptar,  al  més  pur  estil  liberal,  la  precedència  de  la  justícia
procedimental  sobre  les  concepcions  substantives  del  bé,  atès  que  difícilment  podrem
arribar a un acord sobre el bé.

La  segona  crítica  comunitatista  al  liberalisme argumenta  que  la  teoria  liberal
tergiversa radicalment la vida real.  "El mundo no es ni podría ser así. Los hombres y las
mujeres desligados de toda atadura, literalmente desvinculados, erigidos cada uno de ellos
en inventor único de su propia vida, sin criterios, sin normas comunes que orienten esa
invención: esos hombres y esas mujeres son figuras míticas. ¿Cómo puede un grupo de
personas estar formado por miemgros extraños entre sí cuando cada uno de ellos nace de
unos  padres  y  estos  padres  tienen  amigos,  parientes,  vecinos,  compañeros  de  trabajo,
conciudadanos  (unas  conexiones  que,  en  realidad,  no  han  sido  tanto  escogidas  como
transmitidas y heredadas)?"  99 El liberalisme, efectivament, potencia els llaços purament
contractuals,  però  resulta  fals  suggerir  que  totes  les  nostres  connexions  són  simples
"amistats de mercat", de caràcter interessat, incapaces de sobreviure als avantgatges que
reporten. Forma part de la naturalesa d'una societat humana  que els individus criats en ella
tenguin pautes relacionals, xarxes de poder i comunitats de significat. 

L'essència d'aquesta segona crítica és la seva afirmació de què l'estructura profunda
de la societat (fins i tot d'una societat liberal) és, en realitat, comunitarista. La retòrica del
liberalisme limita la nostra capacitat per tal de comprendre els hàbits del nostre cor i no ens
ofereix cap manera de formular les conviccions que ens donen coherència interna com a
persones per tal de formar una comunitat. És a dir, que, al capdavall, som persones, estam
vinculades les unes amb les altres i la ideologia separatista liberal no pot desposseir-nos de
la nostra condició de persones ni de la nostra vinculació. El que sí ens lleva és la sensació

98 Ibid., p. 156.
99 Ibid., p. 158.
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de la  condició de persones  i  de les seves  vinculacions,  aspectes  que es  veuran després
reflectits en la política liberal. Aquesta privació explica la nostra incapacitat per a formar
solidaritats  cohesives,  moviments  i  partits  estables  que  puguin  donar  major  visibilitat  i
eficàcia a les nostres conviccions profundes. 

Walzer  es  demana  com  hem  d'entendre  aquestes  disjuncions  entre  experiència
comunitària i ideologia liberal, entre conviccions personals i retòrica pública, entre vincles
socials i aïllament polític. Arriba a la conclusió de què els dos arguments crítics exposats
són mútuament incongruents, és a dir, no poden ser certs alhora. O bé el separatisme liberal
representa les condicions reals de la vida quotidiana o bé les tergiversa. En qualsevol cas,
Walzer considera que cadascun dels dos arguments té part de raó, i això és el que intentarem
exposar a partir d'aquí. S'ha de dur que l'anàlisi que fa s'aplica a la societat nordamericana,
per la qual cosa no seria del tot aplicable a les europees, que tenen un grua de cohesió social
més  elevat  que aquella.  En la  societat  nordamericana,  els  individus  estan contínuament
separant-se  uns  dels  altres,  estan  en  continu  moviment,  sovint  solitari  i   aparentment
aleatori;  ell  el  compara al  moviment brownià.  Per tant,  seria una societat  profundament
agitada i inestable i podrem apreciar millor les formes d'questa inestabilitat si seguim la
pista de les seves manifestacions més importants, que serien aquests quatre:

1. Mobilitat  geogràfica. Els nordamericans canvien de domicili  més sovint que cap
altra poble al llarg de la història, la qual cosa, a part de generar una intensa activitat
econòmica,  provoca  que  el  nordamericà  no  tengui  gaire  desenvolupada  la
consciència  d'arrelament social, geogràfic i personal. Ara bé, aquest estatd de coses
no  implica  que  aquella  consciència  hagi  estat  substituïda  per  per  la  simple
insensibilitat  o  per  una  nova  consciència  cosmopolita.  En  qualsevol  cas,  pareix
bastant probable que el sentiment comunitari continuï perdent importància. 

2. Mobilitat  social.  De  totes  les  societats  conegudes,  la  nordamericana  és  on  els
descendents  menys  repeteixen  la  posició  social  exacta  que  ocupaven  els  seus
progenitors; aquesta diferència entre la vida que porten ells i la que portaren llurs
pares fa que l'herència de la comunitat sigui, com a mínim, incerta.

3. Mobilitat marital. Els índexs de separacions, divorcis i nous matrimonis són molt
més elevats ara en les nostres societats que en qualsevol altra època. En la mesura en
què la llar familiar és la primera escola d'identitat, aquesta ruptura pot comportar
conseqüències anticomunitàries. Ara bé, cal tenir en compte també altres tipus de
mobilitats que no s'havien produït abans amb la intensitat amb què ho fan ara: avui
hi ha més probabilitats de matrimonis entre persones pertanyents a classes socials,
ètnies i religiosn diferents. 

4. Mobilitat política. La lleialtat a uns líders, a uns moviments, partits polítics, etc.,
sembla decaure en els temps actuals, tal com hem vist que succeïa en els àmbits
precedents. Tal i com ho entén Walzer, els ciutadans liberals es mantenen fora de
totes les organitzacions polítiques fins que escolleixen aquella que millor s'ajusta als
seus ideals i interessos. Són, en la seva versió idealitzada, electors independents, és
a dir, persones que no es casen amb ningú i canvien amb facilitat. 

En  definitiva,  des  de  la  perspectiva  liberal,  les  quatre  mobilitats  representen  la
manifestació de la  llibertat  i  de la  recerca de la  felicitat  privada o personal.  Concebut
d'aquesta manera, el liberalisme és una ideologia profundament popular. Ara bé, Walzer
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interpreta que aquesta popularitat té un revers de tristor que va abocada a conformar certes
formes  d'expressió  estructurada:  el  comunitarisme  en  constituïria  la  seva  essència  i
articularia aquest desencís, aquesta sensació real de pèrdua . La gent no sempre abandona
els seus antics barris o pobles d'origen, o no sempre està content de fer-ho.  Els trasllats o
mudances poden ser una aventura personal, però sovint són també un trauma familiar en la
vida real. El mateix es pot dir de la mobilitat social, que tant pot provocar l'ascens social
com el descens i que demana uns reajustaments que mai són fàcils de manejar. Les ruptures
matrimonials poden donar peu a unions més fortes amb altres parelles o a caure en crisis
personals de les quals no n'és fàcil sortir-ne. El resultat de tot plegat és que parlam d'un
"descens de la sensació d'eficàcia" que té efectes concomitants sobre l'estat d'ànim de les
persones: els liberals semblen viure de manera més solitària que la resta de persones, sense
familiars o veïns o companys de feina amb qui puguin comptar quan les circumstàncies de
la  vida  no  els  són  favorables.  Aquesta  seria  la  part  vertadera  del  primer  argument
comunitarista. 

Ara ens hauríem de demanar què hi ha de cert en el segon argument, que diu, en la
seva versió més simple, que, en el fons, som creacions de la comunitat. Probablement això
sigui cert, perquè pareix que els vincles de lloc, classe o de política sobreviuen en un grau
variable  a  les  quatre  mobilitats  descrites  abans.  El  que  no  sabem és  en  quin  grau.  En
qualsevol  cas,  Walzer  considera  que  les  controvèrsies  filosòfiques  no  constitueixen  en
realitat una senyal d'incoherència social; és a dir, ens ve a dir que on hi hagi filòsofs hi
haurà controvèrsies, però que la gent normal del carrer no es deixa dur per aquestes. Fins i
tot el conflicte polític en les societats liberals gairebé mai assoleix formes tan extremes que
col·loquin els seus protagonistes més enllà de la negociació i del compromís. I posa com
exemple la lluita pels drets civils als Estats Units: els discursos de Martin L. King evocaven
un conjunt de valors comuns tals que el desacord públic només podia girar sobre quina era
la  millor manera de materialitzar-los.  El llenguatge dels drets  individuals  (el  pluralisme
polític,  la  tolerància,  l'associació  voluntària,  la  llibertat  d'expressió,  etc.)  és  simplement
impossible d'ignorar. "Si de verdad somos individuos 'situados' (arraigados en un entorno),
según se sostiene en la segunda crítica comunitarista, nuestra situación queda captada por
ese vocabulario. Esta es la verdad que se encierra en la segunda crítica." 100 Aleshores, si
aquesta és la veritat de la segona crítica, es demana si té sentit sostindre que el liberalisme
ens impedeix comprendre els vincles que ens mantenen units. Respon així: "Tiene cierto
sentido,  por  cuanto  el  liberalismo  es  una  doctrina  extraña  que  parece  menoscabarse
continuamente  a  sí  misma,  que  desdeña  sus  propias  tradiciones  y  produce  en  cada
generación esperanzas renovadas de alcanzar una libertad más absoluta con respecto tanto a
la historia como a la sociedad. Buena parte de la teoría liberal, desde Locke hasta Rawls,
constituye un esfuerzo por fijar y estabilizar la doctrina para poner fin a la infinitud de la
liberación liberal

El liberalisme és una doctrina que socava les seves pròpies bases; per aquest motiu
requereix d'una correcció comunitarista periòdica, però el que no és encertat és dir que el
liberalisme és incoherent o que pot ser substituït per una comunitat preliberal o antiliberal.
El que seria més factible seria ensenyar els individus liberals -aquells que són portadores de
drets,  que s'associen voluntàriament i que parlen amb llibertat- a conèixer-se en la seva
faceta d'éssers socials perquè la correcció comunitarista del liberalisme no pot consistir en
una altra cosa que no sigui una recerca dels indicis de comunitat que habiten en l'interior
dels individus. El millor lloc per començar aquesta recerca és la idea liberal de l'associació
voluntària. El liberalisme, al costat de fortes tendències dissociativds, expressa unes fortes

100Ibid., p. 165.
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tendències  associatives.  I  és  un  error  creure  que  totes  aquestes  pautes  d'associació  són
voluntàries  i  contractuals.  En  una  societat  liberal,  com  a  qualsevol  altra  societat,  les
persones neixen dins d'uns grups socials que tenen importants identitats pròpies: masculina
o femenina per exemple,  jueva o negra,  etc.  Aleshores,  les consegüents associacions se
limiten a expressar les corresponents identitats, que, com hem vist, no són "triades", sinó
que, més aviat,  són "posades en pràctica".  "El liberalismo no se distingue tanto por la
libertad para formar grupos sobre la base de tales identidades  como por la libertad para
abandonar esos grupos y, en ocasiones, incluso esas identidades. La asociación siempre
corre un riesgo en una sociedad liberal.  (...) Eso explica que el liberalismo esté plagado de
casos  del  llamado  problema  del  free  rider (o  del  'polizón'):  personas  que  continúan
disfrutando de los beneficios de ser miembros de una comunidad  y de la identidad que de
ello se desprende, sin participar en lasactividades que producen tales beneficios." 101

Però si tots els grups són precaris, és inevitable que la unió més àmplia sigui també
dèbil i vulnerable. Si hom la vol més estable, el que succeïrà serà que els dirigents i les
autoritats se sentiran impulsades a compensar les deficiències de les formes d'associació
reforçant la seva pròpia unió mitjançant la intervenció de l'Estat central, anant més enllà
dels  límits  que  el  propi  liberalisme  ha  establert.  Segons  Walzer,  existeixen  indicis  que
mostren que, a llarg termini, les passions i energies associatives de les persones corrents no
seran suficients per tal que aquestes associacions sobrevisquin a les quatre mobilitats i que
caldrà recórrer a l'ajuda de l'Estat.  Ara bé, de quina classe d'Estat estam parlant?; quina
classe d'Estat serà el que fomenti les activitats associatives? Serà un Estat liberal  que els
permiti viure com creguin millor, sotmesos únicament al "principi del dany" de John Stuart
Mill  (és a  dir,  amb l'únic  límit  de què el  que hom faci  no perjudiqui  als  altres),  sense
especificar  ni  concretar  què  s'ha  d'entendre  per  "millor".  Però  aquesta  defensa  té  un
problema, que com més dissociats estiguin els individus, més probable serà que l'Estat en
surti reforçat a la seva costa. Aleshores, seria lògic  que la pertinença a l'Estat, l'únic bé
compartit per tots els individus, es convertís en "el millor bé".

La resposta seria reiterar que l'Estat no és l'única ni tan sols la més important unió
social  en la  vida quotidiana de les  persones  corrents.  "Siguen existiendo toda clase de
grupos, que continúna dando forma y sentido a las vidas de sus miembros, a pesar del
triunfo de los derechos individuales, de las cuatro movilidades en que se manifiesta dicho
triunfo y del free riding que lo hace posible. Pero son grupos que se hallan en una continua
situación de riesgo. Por lo que el  Estado, para seguir siendo liberal, debe respaldar y
patrocinar  algunos  de  ellos,  aquellos  que  parezcan  tener  una  probabilidad  mayor  de
proporcionar  formas  y  sentidos  acordes  con  los  valores  compartidos  de  una  sociedad
liberal. No hay duda de que esto también implica una serie de problemas y no pretendo
negar su dificultad. Pero no veo modo alguno de eludir esa formulación. La historia real de
los mejores Estados socialdemócratas  (que tienden cada vez a ser los mismos Estados), da
a entender que es precisamente así como se comportan, aunque a menudo sea de forma
bastante inadecuada." 102 Entre els exemples que posa Walzer d'aquesta intervenció estatal,
podem esmentar  les  exempcions  fiscals  i/o  subvencions  de  doblers  públic  per  tal  que
diferents  grups religiosos puguin gestionar amples sistemes de benestar social,  com ara
hospitals, llars infantils, llars per a majors, etc. Un altre exemples seria la protecció social
que  se'n  derivaria  del  tancament  de  fàbriques  dirigides  a  facilitar  certa  protecció  a  les
comunitats locals de treballadors i  veïns. Encara que el  mercat necessita una mà d'obra
mòbil i canviant, l'Estat té en compte altres necessitats afavoridores del benestar social. En

101Ibid., p. 167.
102Ibid., p. 168-169.
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quasevol  cas,  el  sentiment  i  les  creences  comunitàries  semblen  considerablement  més
estables del que pareixien , i la proliferació s'associacions  secundàries és més que notable,
encara que tenguin una vida breu. "La impresión que nos produce hoy la sociedad es la de
unas personas que colaboran y tratan de afrontar los problemas colectivos, y no, según
sugiere la primera crítica comunitarista, la de unos individuos que tratan de arreglárselas
solos y por separado." (p. 171)

6.3. EL REPUBLICANISME CÍVIC: HANNAH ARENDT.

A. Antecedents.

Bona part de la política comunitarista contemporània es nodreix d'un renaixement
del republicanisme, si bé aquest, segons M. Walzer, és eminentment de caire acadèmic. El
republicanisme constitueix una doctrina integrada i unitària on les energies i el compromís
es  concentren  primordialment  en  el  terreny  polític.  És  una  doctrina  adaptada  a  les
necessitats  d'unes  comunitats  petites  i  homogènies,  on  la  societat  civil  apareix  com a
indiferenciada. Podríem fer una lectura que entengués el sistema republicà com una revisió
descentralitzada  i  participativa  de  la  democràcia  liberal,  que  passaria  per  enfortir
considerablement  els  governs  locals  per  tal  de  fomentar  el  desenvolupament  i  la
materialització de les virtuts cíviques. En el fons, consistiria en una recerca dels indicis de
comunitat presents dintre del liberalisme i, en aquest sentit, tindria més a veure amb John
Stuart Mill que amb Rousseau. En aquest escenari, caldria imaginar un Estat no neutral,
dedicat  a  empoderar  a  les  ciutats,  els  pobles,  sempre  atent  a  la  formació  de  grups  de
ciutadans disposats a assumir responsabilitats en els assumptes locals. Ara bé, res d'això no
és garantia front a l'erosió que pateixen avui les comunitats locals

El republicanisme –impulsat en bona mesura pel debat al voltant de l’obra de John
Rawls  i  de  Jürgen  Habermas-,  va  sorgir  com a  alternativa  teòrica  al  liberalisme i  al
comunitarisme. Es tracta de reivindicar la importància dels valors cívics i d’un espai públic
adient  per  a  una  satisfactòria  realització  del  principi  de  ciutadania.  Per  explicar  el  gir
republicà en la  teoria  contemporània és imprescindible  tenir  present la  presència d’una
política democràtica amb greus símptomes de “fadiga civil” i apatia política, governada per
un pur privatisme consumista, amb la pèrdua d’una orientació vers el que és públic o vers
l’interès general. Les mancances del liberalisme es trobarien en una excessiva atenció als
valors de l’autonomia individual, amb la corresponent subversió del referent “públic”. Per
la seva part, el comunitarisme instrumentalitza i desvirtua el que és públic en nom d’una
suposada  homogeneïtat  o  identitat  de  grup  que  se  pressuposa  anterior  al  propi  vincle
polític.

D'acord  amb  Chantal  Mouffe  103,  en  les  darreres  dècades  s'ha  produït  una
reinterpretació  espectacular  de  la   Revolució  nordamericana,  que  ha  tret  a  llum  la
importància del republicanisme cívic. Contra la interpretació dominant, que veia en aquesta
revolució una ruptura de tipus racionalista amb el Vell Món, influïda principalment per les
idees de Locke, l'obra d'historiadors com Baylin i Wood ha mostrat que també hi va influir
molt la cultura de l'humanisme cívic neoharringtonià; d'aquí el paper fonamental de la idea
de  "corrupció"  en  el  llenguatge  polític  dels  patriotes  nordamericanans.  Tan  sols  més

103 MOUFFE, Ch. El retorno de lo político. Ed. Paidós. Estado y Sociedad. Madrid 1999. p. 45.
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endavant,  la  concepció  clàssica  de  la  política,  segons  la  qual  els  individus  participen
activament  en  la  res  publica,  canvia  cap  a  un  nou  paradigma:  el  de  la  democràcia
representativa.  La  Constitució federal  de 1787 en  marcaria  el  canvi.  Segons aquest,  el
poble ja no és concebut com unit per un conjunt d'interessos, sinó com "un conglomerat
d'individus hostils que, en benefici mutu, es reuneixen per a la construcció d'una societat".
Fou aleshores quan va desaparèixer la insistència en la necessitat de "virtut pública" i de bé
comú per donar pas a la nova concepció d'"opinió pública". Fou aleshores quan sorgí una
concepció de lo polític com a compromís entre interessos, la formulació dels quals era
exterior a la política i que va anominar-se "liberal". Aquesta concepció va dominar tot el
segle XIX, si bé la concepció republicana no es va esborrar del tot. Doncs bé, a aquesta
tradició republicana apel·laren els  autors  que criticaren l'individualisme liberal i  la que
reivindiquen avui com a solució de la crisi que travessa la societat nordamericana, crisi
que, segons ells, consisteix en la destrucció del vincle social en benefici de la promoció
liberal de l'individu, que només veu l'interès propi i rebutja qualsevol obligació que pugui
retallar la seva llibertat. Mentre que, per als neoconservadors, l'origen de les dificultats de
la  democràcia  liberal  és la  idea democràtica,  per  als  comunitaristes  cal  cercar-lo  en la
desaparició de la virtut cívica, on la ciutadania no només té drets sinó també deures. Això
darrer és conseqüència de la creixent privatització de la vida social i de la desaparició de
l'espai públic, la qual cosa només es pot resoldre mitjançant la restauració del valor de la
participació política.  D'aquí  deriva la  necessitat  d'una nova cultura política que torni  a
connectar amb la tradició del republicanisme cívic i restauri la dignitat de la polític.

B. Hannah Arendt.

Arendt es troba en aquesta línia. Renega d’allò que ha estat el més característic de
la política en la modernitat: la reducció de la política a un simple subsistema “funcional”
encarregat de la gestió de la violència, l”administració de les coses” i reconcentrat sobre
una  classe  política  professional.  El  fet  de  cercar  el  telos de  la  política  en  la
instrumentalització  de fins  externs  a  ella  mateixa  ha estat  el  gran  error  de la  filosofia
política moderna, tant del marxisme -posant-la al servei de la dialèctica de la història- com
del liberalisme -concebent-la com a esclava per a la satisfació d’interessos individuals.
L'esfera econòmica es menja l'esfera política, els interessos privats es confonen amb els
públics i és negat l'espai polític on els homes lliures -lliures de la necessitat que els imposa
llur pròpia subsistència- es troben per a actuar.  És aleshores quan el treball esdevé l'únic
sentit de la vida humana i neix la seva moderna glorificació. Amb l'arribada de la societat
de masses s'ha perdut la individualitat i la vida s'ha limitat a ser producció i consum. Amb
la  transformació  de  tota  la  societat  en  una  societat  del  treball  serà  fàcil  la  dominació
d'aquest “animal laborans”. En la societat de masses, el treball és la forma de ficar els
humans en el cicle biològic de la Natura: cansar-se i descansar, treballar i consumir. En el
comerç del treball i  el consum no hi ha llibertat sinó obeciència a allò que prescriu la
tècnica, el càlcul, les lleis de la producció. Per tant, no serà estrany que aquestes mateixes
lleis arribin al territori que la gent anomena, erròniament, “de la política”, però la proposta
arendtiana no és derrotista, sinó que persegueix recuperar l'espai  públic de la política.  

El  model  polític  que  proposa  Arendt  se  situa  lluny  tant  del  liberalisme  (que
funciona sota el supòsit de què han de ser protegits els interessos individuals o privats)
com del comunitarisme (que suposa la priorització d'allò col·lectiu -la nació o el partit- en
detriment de l'home individual, que deixa com a quelcom secundari). Tampoc no es pot dir
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que  estigui  en  contra  de  les  democràcies  del  seu  temps,  encara  que  no  li  agrada  la
democràcia representativa perquè la representació és no-acció.  A més, en la representació
s'acaben  defensant  els  interessos  econòmics  privats,  amb  la  qual  cosa  la  política  es
converteix en un mitjà i no en un fi, com era en un principi.  

El nou heroi republicà és el ciutadà ordinari que vol ser escoltat.  Arendt estableix
una correlació entre la participació del ciutadà en la política i la participació en un jurat
popular.  En  ambdós  casos  es  comparteix  un  espai  d'igualtat  sempre  artificial,  on  els
ciutadans, guiats per la imparcialitat, realitzaran, mitjançant la paraula i el debat racional,
el consens. Perquè el consens només pot obtindre's mitjançant la persuasió no violenta, no
vertical,  que  m'obliga  a  posar-me  en  el  lloc  de  l'altre  i  així  clarificar  opinions.  Deim
opinions i no veritats, car on hi ha veritats no hi ha democràcia, i a l'inrevés, on hi ha
veritat no hi ha llibertat.

Al  començament  del  llibre  “Entre  el  passat  i  el  futur”  104,  Arendt  al·ludeix
directament al “tresor que hem de desenterrar”: l’experiència de les revolucions polítiques
americana  i  francesa  i,  en concret,  això  que  durant  la  Revoluciò  nordamericana es  va
qualificar com a “felicitat pública” i durant la Revolució francesa com a “llibertat pública”.
En ambddós casos, l’èmfasi es posa en “allò públic”. La seva tesi principal, que pot servir
de carta de presentació a qualsevol filosofia política republicana, ve a dir que ningú no pot
ser feliç sense participar en la felicitat pública, ningú no pot ser lliure sense l’experiència
de la llibertat pública i, finalment, ningú no pot ser feliç i lliure sense implicar-se i formar
part del poder públic. No pot predicar-se com a lliure una societat on allò públic se limita,
al mode del liberalisme, a garantir i preservar les llibertats individuals o que, com en el
comunitarisme, acaba identificant-se amb una identitat ètnico-cultural específica.

 Hobbes concep l’Estat com un pur constructe racional dissenyat per l’home amb
uns fins purament utilitaris: la preservació de la pau social i la “vida còmoda”. El seu propi
disseny de  la  manera  com hauria  d’instaurar-se  l’ordre  polític  a  través  del  “contracte
social” esdevé el contrapunt perfecte de l’ideal republicà. La solució arendtiana representa
el  model  antagònic  del  hobbesià.  En  primer  lloc,  perquè  no  necessita  recórrer  –com
Hobbes-  a  una  situació  idealitzada  com és  la  d’un “contracte”.  El  seu  model  el  troba
realitzat  en  la  pròpia  experiència  constitucional  de  la  Revolució  nordamericana.
Contràriament a la Revolució francesa, que acabaria sent devorada pel protagonisme de les
masses, el cas nordamericà representa no tant la recerca de l’ordre social com la recerca
d’una “forma de govern”. Es basa en la reciprocitat i pressuposa la igualtat; el resultat és
una “societat” (en el sentit romà clàssic de  societas  ) fruit d’una aliança entre ciutadans
lliures. Aquesta aliança acumula la força separada dels participants i els vincla a una nova
estructura  de  poder  en  virtut  de  “promeses  lliures  i  sinceres”.  Aquestes  promeses,
instituïdes en la Constitució, conformen el marc dintre del qual haurà de transcórrer la vida
política,  que,  en  clar  contrast  amb  el  model  de  Hobbes,  no  serveix  per  a  “protegir
l’aïllament” dels súbdits, sinó que es converteix precisament en el mitjà per a sortir-ne, per
accedir a un espai governat per la reciprocitat i l’acció conjunta. 

Les experiències de llibertat, espontaneïtat i experimentació col·lectives han deixat
la seva petjada en altres fases de la història i, en particular, en la revolució nordamericana i
la francesa, en breus moments de la Revolució boltxevic, l'hongaresa de 1956 i, en menor
mesura, en el moviment pels drets civils als Estats Units i la revolta estudiantil del 1968.

104ARENDT, Hannah. "Entre el pasado y el futuro. Ocho ejercicios sobre la reflexión política". Ed. Península. 
Barcelona, 2004. 
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Això suscità la qüestió relativa a com fer possible la implantació de la llibertat republicana
sota les noves condicions de la democràcia moderna, que neix, precisament, després dels
processos revolucionaris nordamericà i francès.  Però el mateix procés d’evolució social no
evità la pèrdua d’aquesta concepció comunicativa i dialògica de la política, provocant la
degeneració de la idea de “poder”. Arendt reconeix que el propi Jefferson ja era plenament
conscient  dels  perills  que podia  suposar  atribuir  al  poble  una  participació  en  el  poder
públic sense donar-li, alhora, més espai públic que les urnes electorals ni més oportunitats
per escoltar llurs opinions en l’esfera pública que les representades pel dia de les eleccions.
Es va adonar de què el perill mortal per a la República era que la Constitució havia donat
tot el poder als ciutadans sense donar-los l’oportunitat de ser republicans o d’actuar com a
ciutadans.  La suggerència de Jefferson era que el procés fundacional pogués revisar-se
cada vint anys. 

El problema de fons  és que la Revolució nordamericana,  si bé havia aconseguit
eludir  algunes  de  les  trampes  en  què  varen  caure  tant  la  Revolució  francesa  com la
boltxevic, no va poder evitar l’efecte negatiu que va tenir la combinació de les disposicions
constitucionals amb les pautes imposades per una societat cada vegada més privatitzada i
sotmesa  als  imperatius  dels  interessos  econòmics  privats,  als  valors  del  consum  i  a
l’hedonisme. El que havia de ser una política marcada per l’acció col·lectiva i en continu
replantejament de la seva existència a través de la deliberació pública acabà disolvent-se en
un  principi  de llibertat  negativa i  d’expansió de la conformitat,  afavorida per la  gestió
burocràtica encarregada de regular la vida diària. 

Les  distorsions que Arendt denuncia en el  model nordamericà són perfectament
traslladables  al  funcionament  actual  de  qualsevol  democràcia  contemporània.
Esquemàticament, podem agrupar-los sota els següents epígrafs:

1. En primer lloc, hauríem de parlar de tot el relacionat amb la fallida de l’espai públic
derivat  tant  de  l’immens  poder  dels  mitjans  de  comunicacó  com d’una  opinió
pública marcada per la uniformitat i la seva capacitat per expulsar d’aquest espai a
les  veus  dissidents.  “La “llibertat  d’opinió”  (que  és  la  versió  moderna  de  la
isegoria dels grecs) s’oposaria a una opinió pública més interessada a protegir els
seus  interessos  privats  que  impulsar  una  autèntica  discussió  pública  de  les
qüestions d’interès general. I si les opinions se formen en un procés de discussió
oberta, allà on no existeix l’oportunitat per a la formació de les opinions, hi haurà
estats  d’ànim, però no opinions”. D’aquesta  manera,  queda neutralitzada també
una  de  les  principals  funcions  de  l’espai  públic:  la  possibilitat  de  fer  front  als
abusos del poder per part de  persones privades.

2. Els  problemes  de   mediació  política  i  de  representació.  La  crítica  d’Arendt  va
dirigida ara cap al principi de representació política. Tot i que no es pot dir que
aboga clarament per una democràcia directa, afavoreix clarament una versió dels
ward  system,  el  sistema  de  representació  local  suggerit  per  Jefferson  com  a
mecanisme per a diluir el poder en les seves unitats més petites. Arendt observa que
la  representació  és  un  dels  temes  més  fonamentals  i  inquietants  de  la  política
moderna.  El  problema és  que,  tant  el  mandat  representatiu  com  el  mandat
imperatiu, generen diferents  disfuncionalitats a l’hora d’establir adequadament el
principi democràtic. 
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a)  En  el  mandat  imperatiu,  els  representants  passen  a  ser  simples  delegats  o
mandataris  dels  seus  representats,  limitant-se  a  defensar  els  interessos  de  llurs
“clients”.  Els  votants  únicament  s’activen  políticament  en  l’acte  de  la  votació,
mentre que els mandataris tenen absolutament limitada la seva capacitat d’acció
política efectiva. 

b)  El mandat representatiu, per la seva part, suposa, de fet, la reconstrucció de la
distinció entre governants i governats i una renúncia dels votants al seu propi poder
a excepció del  dia  de l’elecció,  quelcom que és particularment  negatiu sota  les
condicions d’una ciutadania privatitzada.

3. La professionalització de la classe política. El triomf de la representació ha acabat
per  conduir  a  un  sistema  de  partits  que  ha  aconseguit  disminuir  la  presència
d’espais en els que sigui possible l’exercici de l’acció política. Fora dels partits,
gairebé no els  queda als  ciutadans cap institució pública que els  permeti  actuar
políticament.  Llurs  accions  se  redueixen,  al  final,  a l’aprovació o rebuig de les
candidatures  que  ells  ofereixen,  i  aquests  polítics  es  converteixen  al  final  en
“instruments  molt  eficaços  per  a  limitar  i  controlar  el  poder  del  poble”.  La
professionalització de la política i l’aparició del coneixement expert associat a la
gestió d’una política cada vegada més tecnocratizada han propiciat l’aparició de
polítics professionals que es diferencien poc dels simples gestors adminstratius. I la
participació dels ciutadans en els assumptes públics no té sentit quan, en el fons, la
majoria de les qüestions polítiques  se presenten com a qüestions d’administració
que han de ser resoltes per experts.

Quina ha de ser doncs l'alternativa quan sembla que tots els camins per arribar a la
unió  de  llibertat  i  espai  públic  semblen  tancar-se?  Per  a  Arendt,  el  principi  polític
fonamental  està  associat  a  una  irrenunciable   afirmació  de  llibertat  pública,  però  un
concepte positiu de “llibertat” lligat a la participació política.  La constitució d'un espai
públic  compartit  de  ciutadania  constitueix  la  condició  primera  del  republicanisme i  la
democràcia.  
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6.4.  LA DEMOCRÀCIA RADICAL: CHANTAL MOUFFE.

La  teoria  política  de  Rorty  sosté  que  el  liberalisme  és  el  millor  dels  sistemes
possibles. El segle XX va ser un segle força convuls que, pel que fa a l'aspecte ideològic,
podem dir que va estar marcar per dos fets cabdals: el primer, la pujada del règim nazi a
Alemanya i l'expansió d'aquesta ideologia totalitària arreu d'Europa; el segon és la caiguda
del sistema econòmico-polític comunista a partir del fet simbòlic que suposà l'esbucament
del  mur  de  Berlín  l'any  1989.   Des  d'aleshores,  la  ideologia  liberal  capitalista  es  féu
hegemònica no només a Europa, sinó pràcticament a la major part del planeta.  Segons les
veus més interessadament optimistes, el "mon lliure" havia triomfat sobre el comunisme i,
per tant, resultava possible pensar en un món "sense enemics". Els conflictes de classe
pertanyien al passat. Gràcies a la globalització i a l'extensió de la democràcia liberal, hom
podia pensar en un futur ple de pau, prosperitat i on la implantació dels drets humans fos de
cada vegada més real a un major nombre de països. 

Aquesta  descripció  tan  optimista  dels  esdeveniments  ofereix  una  visió
"postpolítica"  que  serà  fortament  criticada  per  analistes  de  la  realitat  sociològica
contemporània, com és el cas de la professora Chantal Mouffe. "Mi blanco principal serán
aquellos que,  pertenecientes al  campo progresista,  aceptan esta visión optimista de la
globalización, y han pasado a ser los defensores de una forma consensual de democracia.
(...) Sostendré que tal enfoque es profundamente erróneo y que, lejos de contribuir a una
'democratización de la democracia', es la causa de muchos de sus problemas actuales." 105

Considera Mouffe que totes aquestes formes de democràcia - 'democràcia dialògica',
'societat civil global', 'democràcia absoluta', etc.- formen part d'una visió antipolítica que es
nega a reconèixer la dimensió antagònica constitutiva d'"allò polític".  El seu objectiu és
l'establiment d'un món més enllà de l'esquerra i de la dreta. Aquest objectiu traspua, a ulls
d'aquesta  autora,   una  total  falta  de  comprensió  del  que  està  en  joc  en  la  política
democràtica.  El  pensament  polític  democràtic  modern  ha  cercat  sempre  l'empatia  i  la
reciprocitat dels partíceps en el joc polític, mentre que la violència ha estat percebuda com
un fenomen arcàic, que hauria de ser eliminat, per exemple,  mitjançant un contracte social
o una comunicació transparent entre participants racionals. A parer de Mouffe, en canvi, la
creença  en  la  possibilitat  d'un  consens  racional  universal  ha  col·locat  el  pensament
democràtc en un camí equivocat. "En lugar de intentar diseñar instituciones que, mediante
procedimientos supuestamente 'imparciales', reconciliarían todos los intereses y valores en
conflicto, la tarea de los teóricos y políticos democráticos debería consistir en promover la
creación de una esfera pública vibrante de lucha 'agonista', donde puedan confrontarse
diferentes proyectos políticos hegemónicos. Esta es, desde mi punto de vista, la condición
sine qua non para un ejercicio activo de la democracia."  106  Per tant,  la dissidència en lloc
del consens seria la situació més desitjable en una democràcia perquè si en aquesta no hi ha
unes opcions realment  diferenciades,  els  membres participants en la  discussió no poden
decidir entre alternatives clares.

Mouffe  està  convençuda de  què  el  seu  enfocament  agonista  -allunyat  tant  de  la
concepció liberal com de l'extrema-esquerra, que creuen en la possibilitat d'una "democràcia
absoluta"- està inspirat per una comprensió "real" d"'allò polític". Per contra, l'enfocament
consensual, en lloc de crear les condicions per a bastir una societat reconciliada, provoca el

105 MOUFFE, Chantal. En torno a lo político. Buenos Aires. FCE, p. 9.
106 Ibid. p. 11
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sorgiment  d'antagonismes  que  una  perspectiva  agonista  hauria  aconseguit  d'evitar  en
proporcionar a aquells conflictes una forma legítima d'expressió.  Per tant, reconèixer la
impossibilitat d'erradicar la dimensió conflictual de la vida política, en lloc de soscavar el
projecte  democràtic,  és  la  condició  necessària  per  comprendre  el  desafiament  al  qual
s'enfronta la política democràtica. I per tal d'il·lustrar aquesta crítica del pensament liberal,
Mouffe s'aferra a la figura de Carl Schmitt. A causa del seu compromís amb el nazisme,
laseva persona pot resultar força controvertida, però ella entén que és la força intel·lectual
dels teòrics i no les seves qualitats morals allò que hauria de constituir el criteri fonamental
per a decidir si ens proporcionen un bon referent o no. En aquest sentit, una tesi que defensa
Mouffe és que, contràriament a allò que els teòrics postpolítics volen que pensem, el que
realment està passant en l'actualitat no és la desaparició de la política en la seva dimensió
adversarial,  sinó quelcom de diferent.  "Lo que ocurre es que actualmente lo político se
expresa  en  un  registro  moral.  En  otras  palabras,  aún  consiste  en  una  discriminación
nosotros/ellos, pero, en lugar de ser definido mediante categorías políticas, se establece
ahora  en  términos  morales.  En  lugar  de  una  lucha  entre  'izquierda  y  derecha',  nos
enfrentamos a una lucha entre 'bien y mal'." 107

Quan  no existeixen canals  a  través  dels  quals  els  conflictes  puguin  adoptar  una
forma agonista, aquests conflictes tendeixen a adoptar una forma antagònica. Això vol dir
que quan, en lloc de ser formulada com una confrontació política entre  "adversaris",  la
confrontació  nosaltres/ells  és  vista  com  una  confrontació  moral  entre  el  bé  i  el  mal,
l'oponent  només pot  ser  percebut  com un enemic que s'ha de destruir,  la  qual  cosa no
comporta un tractament agonista. D'aquí que, des de fa uns anys, sorgeixin antagonismes
que qüestionen els mateixos paràmetres de l'ordre existent, com les propostes terroristes que
estan provocant el pànic al continent europeu i altres indrets del món o els populismes de
dreta que han sorgit arreu d'Europa.

Pel  que  fa  a  les  identitats  col·lectives,  que  juguen un rol  central  en  la  política,
considera  que  aquestes  no  s'han  de  superar  mitjançant  el  consens,  sinó  que  s'han  de
construir de tal manera que activin la comfrontació democràtica. En aquest sentit, considera
que l'error del racionalisme liberal és ignorar la dimensió afectiva que suposen les identitats
col·lectives i imaginar que aquelles "passions" suposadament arcàiques estan abocades a
desaparèixer amb l'avenç de l'individualisme i el progrés de la racionalitat. És per això que
la teoria  democràtica està  tan mal  preparada per  a  copsar  la  naturalesa dels  moviments
polítics de masses, com per exemple el nacionalisme. No és suficient que la teoria liberal
reconegui l'existència d'una pluralitat de valors i exalti la tolerància; la política democràtica
no pot limitar-se a establir compromisos entre interessos o valors contraposats, sinó que
necessita tenir un influx real entre els desitjos i fantasies de la gent, és a dir, cal que prengui
en consideració les "passions" no només de les persones, sinó també dels col·lectius. "Con
el  propósito  de  lograr  movilizar  las  pasiones  hacia  los  fines  democráticos,  la  política
democrática  debe tener  un carácter  partisano.  Ésta es,  efectivamente,  la  función de la
distinción entre izquierda y derecha, y deberíamos resistir el llamamiento de los teóricos
pospolíticos a pensar 'más allá de la izquierda y la derecha'." 108 Contràriament al  que
pensen bona part dels teòrics que perceben la fi del sistema bipolar com una esperança per a
l'adveniment d'una democràcia cosmopolita, Mouffe sosté que l'actual món unipolar suposa
uns riscs que només poden ser evitats mitjançant la implementació d'un món multipolar,
amb un equilibri entre varis pols regionals que permeti una pluralitat de poders hegemònics.
Aquesta és l'única manera d'evitar l'hegemonia d'un superpoder únic. 

107Ibid. p. 13.
108Ibid. p. 14.
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L'enfocament  defensat  per  Ulrich  Beck  i  Anthony Giddens  cerca  eliminar  de  la
política la noció d'"adversari". Ambdós creuen que en l'actual etapa de modernitat reflexiva
pot dur-se a terme una "democratització de la democràcia" sense necessitat de definir un
adversari. Mouffe considera que actualment les principals qüestions polítiques han de ser
decidides  per  individus  i  no  per  grups.  Els  confictes  poden  ser  pacificats  gràcies  a
l'"obertura" d'una diversitat d'esferes públiques, en les quals persones amb interessos molt
diferents prendran decisions sobre els temes que els afecten i desenvoluparan una relació de
tolerància mútua que els permetrà de viure junts. Està clar que hi haurà desacords, però
aquests no haurien d'adoptar la forma adversarial.

 L'argument principal de Beck i Giddens és que en les societats postindustrials ja no
hi  trobam  identitats  col·lectives  construïdes  en  termes  de  nosaltres/ells,  la  qual  cosa
significa  que  les  fronteres  polítiques  s'han  dissipat.  Ara  hom espera  que  els  individus
visquin en una àmplia varietat de registres personals i globals, sense les antigues certeses.
Amb l'adveniment de la societat del risc i la individualització dels conflictes polítics, les
velles línies de conflicte i les controvèrsies partidàries han perdut rellevància i la claredat
política del passat ja no resulta efectiva. Per això sostenen que el model adversarial de la
política,  característic  de  la  modernitat  simple,  s'ha  tornat  obsolet  en  l'etapa  atual  de
modernuització reflexiva i, per tant, ha de ser eliminat.

La  clau  de  la  desaparició  de  les  identitats  col·lectives  és  la  dinàmica  de  la
individualització, considerada per aquells com l'essència de la modernitat reflexiva. Aquest
procés d'individualització destrueix  les formes col·lectives de vida i del tipus de política
que els correspon. D'aquí que sigui totalment il·lusori l'intent per fomentar la solidaritat de
classe,  atès  que  la  principal  experiència  dels  individus  en  l'actualitat  és  precisament  la
destrucció  de  les  condicions  de  la  solidaritat  col·lectiva.  L'expansió  de  l'individualisme
soscava els sindicats i els partits polítics i el tipus de política que solien fomentar. 

Mouffe està d'acord en què la política democràtica no pot adoptar la forma d'una
comfontació amic/enemic sense portar a la destrucció de l'associació política, però això no
significa que quedi exclosa tot tipus de comfrontació adversarial, ni que haguem de donar
suport  a  un  enfocament  dialògic  consensual.  La  qüestió  important  per  a  la  política
democràtica és pensar com es pot donar a la dimensió antagònica -que és constitutiva de lo
polític-  una  forma d'expressió  que  no  destrueixi  l'associació  política.  La  resposta  per  a
Mouffe passa per distingir entre les categories d'"antagonisme" (relacions entre enemics) i
"agonisme" (relacions entre adversaris) i concebre un tipus de "consens conflictual" que
ofereixi  un  espai  comú  entre  oponents   que  són  considerats  com  "enemics  legítims".
Contràriament a l'enfocament dialògic, el debat democràtic és entès com una comfrontació
real. 

La diferència fonamental entre la perspectiva dialògica  i l'agonista és que l'objectiu
d'aquesta  darrera  és  una  profunda  transformació  de  les  relacions  de  poder  existents  i
l'establiment d'una nova hegemonia. És per això que se la pot titllar de "radical": no és una
política revolucionària jacobina, però tampoc és una política liberal de lluita d'interessos en
un terreny neutral, ni la formació discursiva d'un consens democràtic. 
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7. CONSIDERACIONS FINALS.

1. Apreciació personal. La realització d'aquest treball ha suposat un cert aprofudiment en
la coneixença d'un autor que em va sorprendre ja fa anys  arran de la lectura de  La
Filosofía y el espejo de la naturaleza (1989). He volgut descobrir la seva obra més enllà
de l'àmbit epistemològic desenvolupat en el volum esmentat. I com que aquesta és força
considerable, a mesura que llegia veia que els límits s'anaven eixamplant i enriquint, fins
al punt de què m'ha resultat impossible conèixer-la en la seva totalitat. De fet, tampoc
era aquest l'objectiu sinó més aviat obtenir-ne el que podríem dir "una visió aèria", una
visió panoràmica general que em proporcionés una idea de la seva diversitat de matisos i
enfocaments.  Som  conscient  de  què  aquest  treball  no  és  més  que  una  superficial
recopilació d'algunes de les principals idees rortyanes i que està mancat d'una reflexió
personal que atorgui unitat  al  contingut.  Però hom no pot reflexionar amb una certa
solvència sobre un autor o un problema filosòfic sense tenir-ne abans un coneixement
ample i  això ha estat,  com he dit  abans,  el  que m'he proposat aquí.  Després d'haver
aprofundit en l'obra d'aquest autor estatunidenc he comprovat amb certa satisfacció que
la meva cosmovisió (Weltanschauung) coincideix bastant amb la que ell ens ofereix, a
saber:  la  d'un  món  canviant,  amb  poques  certeses,  imbuït  d'un  dinamisme  i  d'una
contingència que en són la seva riquesa.

El treball s'ha estructurat en tres blocs principals (epistemològic, ètic i polític) perquè
són els camps que més ha treballat el nostre autor. Després hi ha un quart bloc on s'han
exposat quatre veus en certa manera crítiques envers algun dels seus plantejaments, si bé
l'atenció s'ha centrat en la política. La crítica a cadascun dels aspectes de la seva obra (el
liberalisme, el pragmatisme, l'epistemologia, l'etnocentrisme, la ironia, la contingència,
la solidaritat, la literatura, etc.) ha d'arribar ara, després de posar els fonaments de la seva
coneixença, però aquesta és una tasca que, atesa la riquesa de matisos i la complexitat
erudita del nostre autor, es podrà dur a terme, si s'escau, amb més calma i temps.  

2. Conductisme epistemològic.  Rorty no està gaire d'acord amb què  el significat de les
paraules o la seva certesa hagi de dependre de l'acord general. Explicar la racionalitat i
fer dependre l'autoritat epistemològica per referència al que la societat ens permet dir i
no a l'inrevés, constitueix l'essència del que anomena conductisme epistemològic, actitud
comuna a Wittgenstein y Dewey.  La millor forma d'entendre'l és considerar-lo como una
una mena d'holisme, però un holisme que no necessita de suports metafísics idealistes.
Per tant, si entenem les regles d'un joc lingüístic, entenem tot el que cal sobre les causes
que fan possible la comprensió en aquell joc lingüístic i no caldrà recórrer a cap de les
tradicionals distincions platòniques o kantianes per tal d'estar-ne segurs. 

La crítica conductista feta per Sellars al "marc de referència d'allò donat"  i l'enfocament
conductista de Quine davant la distinció necessari-contingent vindrien a ser dues formes
d'holisme. Si hom concep el coneixement com una representació precisa -como el Mirall
de la  Naturaleza- , les doctrines holístiques de Quine y Sellars semblen absurdes atès
que  aquella  precisió  requereix  d'una  teoria  de  les  representacions  privilegiades,  que
siguin automàtica i intrínsecament precises.  Per això, els seus oponents afirmen que
"han anat massa lluny" en la seva crítica. Rorty tracta de demostrar que la justificació
d'aquest  holisme  no  és  el  resultat  d'una  relació  especial  entre  idees  (o  paraules)  i
objectes, sinó més aviat de conversa i de pràctica social.  
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3. De l'epistemologia a l'hermenèutica. En l'aspecte epistemològic, el que més ens ha
cridat l'atenció és que Rorty rebutja la possibilitat de certeses universals. Sosté que allò
que els filòsofs han descrit com una "desig universal de veritat" es pot descriure millor
com a "desig universal de justificació". És la diferència que hi ha entre allò que no es pot
conèxier  i  allò  que  sí  es  pot  conèixer.  Per  al  nostre  autor,  la  veritat  és  un  objecte
impossible d'assolir, quelcom tan sublim que no se'l pot conèixer. Va servir-se de les
aportacions decisives del duet Quine-Sellars, les doctrines del quals expressaren que cap
explicació  de  la  naturalesa  del  coneixement  pot  basar-se  en  unes  representacions
privilegiades de la realitat.  La conseqüència serà allunyar-se del "comfort metafísic",
desmarcar-se  de  l'epistemologia  (commesuració)  per  arribar  a  una  visió  "edificant",
hermenèutica,  de la cultura  i  de la realitat  on la conversa serà un element clau.  La
necessitat  de comfrontació entre  una visió correcta  i  una incorrecta  de la  realitat  és
sustituïda per la visió edificant i holista. 

El  terme  "conversa"  serà  adoptat  per  Rorty  a  partir  de  M.  Oakeshott.  Mentre  que
l'epistemologia veu els participants units per una universitas (grup format per persones
amb interessos mutus en la consecució d'un fi concret), l'hermenèutica els veu units en el
que  anomena  una  societas   (persones  que  s'han  unit  per  urbanitat  més  que  per  un
objectiu  comú  i  molt  menys  pel  fet   d'habitar  un  terreny  comú).  Una  altra  de  les
metàfores  que  utilitzarà  Rorty  serà  comparar  l'epistemologia  a  un  club  anglès  de
gentlemen,  on tot és uniforme i  hi ha unes regles clares i  que tothom coneix des de
sempre, i l'hermenèutica a un basar kuwaití,  on s'hi ajunta un caramull de gent molt
diversa, amb idees diverses, per comerciar entre ells. De la diversitat en surt el profit;
mitjançant les aportacions de tots es manté el flux comercial.  També s'ha inspirat en la
diferenciació kuhniana entre "ciència normal" i "ciència revolucionària" per comfrontar
el  "discurs normal",   estructurat  al  voltant de les "suposades" certeses  i  el  "discurs
anormal", que pot ser qualsevol cosa entre l'absurd i la revolució intel·lectual perquè no
està subjecte a cap formalitat.

4. Obligació moral. El punt de vista rortià implica una visió dels éssers humans com a fills
del seu temps i lloc. Això significa que el sentit d'obligació moral és un assumpte de
condicionament temporal més que de penetració intel·lectual. La nostra consciència, a
l'igual que el nostre gust estètic, són igualment producte de l'ambient cultural i social on
ens criam. Que uns es decantin per fer el mal i altres per fer el bé és simplement una
qüestió de fortuna, d'atzar. Molts autors consideren que ha d'haver un eix vertebrador de
la nostra conducta moral,  una directriu de l'estil  de l'imperatiu categòric kantià o de
l'intel·lectualisme  moral  platònic,  però  per  a  un  pragmàtic  com  Rorty  la  història  i
l'antropologia mostren a bastament que no hi ha cap referent que sigui segur i que la
recerca d'objectivitat és només assumpte d'aconseguir un acord intersubjectiu tan gran
com  sigui  possible.  Qualsevol  principi  o  llei  moral  ha  de  ser  contextualitzada
temporalment  i  històricament  per  tal  de  ser  creïble.  En  darrer  terme,  Rorty  està
convençut de què no existeix res més digne que el nostre sentit de l'obligació moral
envers aquells que pateixen. Està convençut de què el seu punt de vista moral és molt
millor que qualsevol altre.

5. Política. Si la millor posició intel·lectual és aquella que és atacada tant des de la dreta
com des de l'esquerra, Richard Rorty sosté amb un cert orgull que es manté en bona
forma perquè sovint els guardians de la cultura conservadora estatunidenca el citen com
un d'aquells intel·lectuals relativistes, irracionalistes, deconstruccionistes, els escrit del
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qual estan afeblint la fibra intel·lectual i moral del jovent. Per posar un exemple, John
Searle  creia  que  només  serien  restablerts  els  estàndards  de  l'educació  superior
estatunidenca quan s'abandonasin els punts de vista sobre la veritat i el coneixement que
Rorty havia anat inculcant entre l'alumnat. Des de l'esquerra se'l criticà dient que era un
esnob i que únicament es preocupava per l'elit culta i ociosa a la que ell i Allan Bloom
pertanyien. El seu propi company Richard Bernstein va escriure que els punts de vista de
Rorty  "son poco  más  que  una apología  ideológica  para  una anticuada  versión  del
liberalismo  de  la  guerra  fría  disfrazado  del  discurso  posmoderno  de  moda".  I  un
eminent pensador marxista britànic, Terry Eagleton, afirmà que "en la sociedad ideal de
Rorty los intelectuales seran ironistas que pratican una actitud displicente y relajada
hacia sus propios valores mientras las masas, para las cuales la autoironía podría ser
un arma en exceso subversiva, continuarán saludando a la bandera y tomándose la vida
en serio". 109

Rorty es defensa davant d'aquests atacs dient que els membres de l'esquerra pertanyen a
un gremi que competeixen entre ells per tal de veure qui descriu millor els defectes dels
Estats Units perquè veuen el seu país com la personificació de tot el dolent que ha sorgit
dins  l'occident  ric  postil·lustrat.  I  veuen  la  societat  nordamericana  dominada  per  un
odiós individualisme liberal que genera racisme, consumisme, sexisme, etc. Per contra,
com s'ha comentat en  l'apartat 5.1., Rorty veu el seu país com un projecte obert a moltes
perspectives democràtiques; creu que, malgrat tot, és un bon exemple del millor tipus de
societat que fins el moment s'ha inventat. L'hostilitat de la dreta, per la seva part, és
deguda a què els pensadors d'aquesta tendència creuen que no n'hi ha prou amb preferir
les  societats  democràtiques,  sinó que  hom es  veu constrenyit  a  pensar  que  aquestes
societats són intrínsecament bones i que personifiquen la Veritat i la Raó. 

El fet de què no s'examini el marxisme i que el lloc que correspon a la política l'ocupi el
pragmatisme  nordamericà  és  degut  a  la  convicció  rortyana  de  què  el  marxisme
constitueix una incongruent síntesi del pragmatisme de les "Tesis sobre Feuerbach" i el
cientifisme comú al marxisme i al positivisme. La història del marxisme de Kolakowski
mostra com les institucions creades pel  marxisme eliminaren l'intent de fer-lo  tornar
més pragmàtic i menys cientifista.

6. Crítica  ètico-politica  al  rortysme.  Se l'ha  acusat  amb aquest  argument:  "Bé,  tu  et
permets el luxe de renunciar al "comfort  metafísic", però ho pots fer perquè tens les
espatlles cobertes pel comfort socioeconòmic de la teva societat, la societat postmoderna
liberal  burgesa.  Aleshores,  com  pots  defensar  aquesta  societat  havent-n'hi  altres  de
miserables i com pots defensar la teva classe social que és una classe privilegiada? En el
fons, no estàs defensant un darwinisme social encobert?" Creiem que Rorty respondria
dient que la situació on es troba ell és la mateixa on es troben ubicats els seus crítics: la
classe  dels  intel·lectuals  en  la  societat  liberal  burgesa  postmoderna.  Des  d'aquesta
posició, ell propugna que hi hagi una conversa amb aquells col·lectius que conformen
"els altres" (altres classes socials, altres comunitats) per tal de dur a terme l'edificació
conjunta  i  progressiva  de  la  identitat  comunitària  com a  membres  d'un mateix  país.
Recordem que Rorty dissocia la llibertat i la igualtat de la fraternitat. No es tracta de
promoure  una  confraternització  de  tots  els  pobladors  de  la  terra,  com  pretén  el
Cristianisme, sinó que els diferents col·lectius que conformen la societat col·laborin per
mantenir una solidadritat efectiva. Això vol dir que el nostre sentiment de solidaritat

109 RORTY,  R.  Trotsky  y  las  orquídeas  solvestres,  dins  "Pragmatismo  y  política".  Ed.  Paidós.  Pensamiento
contemporáneo 55. Barcelona, 1998. p. 27-28.
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s'enforteix quan consideram que aquell amb qui som solidaris és "un de nosaltres", és a
dir, que té un sentit més restringit i més local que "la raça humana". Efectivament, no
ens adonem i fem servir grans paraules com solidaritat, igualtat, etc. Però cal dir que els
seus  oponents  també  reintrodueixen  grans  paraules  retòriques  com a  garantia  de  la
igualtat.  A part  d'això,  cal  recordar  que  la  proposta  ètica  pragmatista  centra  la  seva
atenció en l'eliminació de la crueltat.  

7. Trotsky i les orquídees. Quan Rorty era una adol·lescent de quinze anys i habitava en
un poblet a la vora del riu Delaware, tenia un projecte in mente: reconciliar Trotsky i les
orquídees. Volia, parafrasejant una frase de Yeats, "fondre en una sola imatge realitat i
justícia". Per realitat entenia la recerca de les orquídees (40 espècies, de les que en va
arribar a conèier 17); per justícia entenia allò pel que lluitava Trotsky o el sindicalista
Norman Thomas. Cercava un camí pel qual arribar a ser alhora un intel·lectual i un amic
de la humanitat, un ermità solitari i un lluitador per la justícia. Després, passats els anys,
va comprendre que el seu anhel de conjuntar realitat amb justícia -o sigui, el prosaic amb
l'utòpic- havia estat un error. Com seria la vida intel·lectual si aconseguís abandonar
aquell  intent platònic? Doncs estaria travessada per la contingència.  I  això és el  que
Rorty va voler descriure al seu llibre "Contingencia, ironía y solidaridad", que va ser
titllat de frívol, confús i irreponsable per part dels seus crítics. 

8. Contingència. Un altre motiu pel qual la filosofia rortyana ens atrau és per la crítica que
fa als primers principis per tal d'instal·lar-se en la contingència. A l'hora de definir aquest
concepte es val de Heidegger. Aquest desitja copsar el sentit de fragilitat i de risc que té
qualsevol projecte humà, un sentit que, degut a la tradició ontològica, li ha estat furtat a
l'ésser humà des de Grècia. Perquè aquesta tradició occidental  ha tendit a identificar
contingent amb aparent, ha provocat que hom  prescindís d'allò que és fràgil i  transitori.
Des que la filosofia va guanyar la disputa a la poesia, els filòsofs han sabut que el que
comptava era la veritat, no una simple elecció de metàfores. Encara que  Sein un Zeit
comença amb una clara distinció entre l'ontològic i l'òntic,  Heidegger afirmarà que "una
comprensió de l'ésser és més primordial que una altra quan facilita el fet de copsar la
seva pròpia contingència",  l'historicitat  del  Dasein.  A "Sobre l'essència de la veritat"
paeix que Heidegger vol dir que la història, el poema del ser, comença quan el primer
ironista té dubtes en relació amb el vocabulari que troba al seu davant i es planteja la
possibilitat de què "potser no hem de parlar com ho fem", no per cap raó especial, no
perquè no satisfagui algun criteri necessari, sinó perquè, al cap i a la fi, no és més que un
vocabulari entre molts. 

Rorty admet que no existeix una comprensió en sentit  platònic,  fora del  temps i  de
l'espai. Quan es va desencisar amb Plató va dirigir el seu esguard cap a Hegel perquè es
va adonar de què no existeix una comprensió del món en sentit platònic, fora del temps i
de l'espai. Per això criticarà  nocions universalistes com "naturalesa del jo" o "humanitat
essencial" i defensarà que, en lloc d'intentar elevar-se per damunt de les contingències
històriques que portaren la nostra ment a les paraules i creences que conté actualment,
facem de la necessitat virtut i no cerquem anclatges cel·lestials sinó només agafadors
terrenals que ens proporcionin una percepció més humana del nostre món i de nosaltres
mateixos.

9. Ironista. Anomena ironista la persona que té dubtes radicals i permanents sobre el lèxic
últim  que  utilitza  habitualment.  Quan  es  refereix  a  "lèxic  últim"  vol  significar  les
paraules amb les quals narram la història de la nostra vida. Els ironistes són persones que
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es descriuen a ells/es mateixos com a que estan subjectes a canvis, coneixen la seva
contingència i no pretenen diferenciar entre lèxics bons i dolents. Considera que l'oposat
a la ironia és el sentit comú perquè aquests consideren que tenir sentit comú és donar per
bo que les afirmacions que fem servir normalment són adequades per a descriure i jutjar
les creences, les accions i les vides. Contraposa l'ironista al metafísic. Un metafísic serà
aquell/a que considera la pregunta "Quina és la naturalesa intrínseca de, per exemple, la
justícia, la ciència, el coneiement, el Ser, la moralitat, etc.?" No posa en dubte mai les
trivialitats que amaga l'ús d'un determinat lèxic i, en particular, la trivialitat que diu que
hi ha una realitat única i permanent darrere de les múltiples apariències transitòries. Es
pot  dir  que  mai  no  redescriu  la  realitat,  sinó  que  més  aviat  analitza  les  velles
descripcioins  amb l'ajuda d'altres  velles  descripcions.   En aquest  sentit,  la  figura  de
l'ironista  ens pareix la  més adequada per  a  la  nostra  "societat  líquida",  parafrasejant
Bauman. 

10. Holisme. Un aspecte que considero positiu de la seva obra és l'enfocament holista, que
foragita la idea de la filosofia com a "descobridora" dels fonaments del coneixement i de
representacions  privilegiades  de la  realitat.  El  seu gir  pragmatista  va  suposar  que la
filosofía perdés l'aureola de saber primordial i es barregés amb la resta de la cultura en
un horitzó  post-filosòfic  en  el  que  la  filosofia  no  seria  exclosa,  sinó  que  hauria  de
col·laborar amb les altres arts i sabers per tal de fer més comprensible el món en què
vivim.  Hauria  de  col·laborar  amb  la  novel·la,  la  crítica  literària,  el  cinema,  el
periodisme,  pero no des  d'una posició de privilegi.  Davant  del  seu plantejament,  els
enemics responen que només on hi ha ciència hi pot haver vertader coneixement. Aquest
fou, per exemple, l'objectiu del positivisme lògic: aconseguir una notació científica del
llenguatge,  encara que s'emportés  per  davant  la  varietat  de  matisos  i  tota  la  riquesa
cultural que el llenguatge té. Per això és pel que Rorty l'anomenà “filosofia impura del
llenguatge". 

11. Metàfora. Els humans podem afegir una creença nova a les nostres creences anteriors de
tres maneres: mitjançant la percepció, la inferència i la metàfora. Tant la percepció com
la  inferència  deixen  intacte  el  nostre  llenguatge,  la  nostra  forma  de  descompondre
l'àmbit de la possibilitat. Modifiquen el valor de veritat de les oracions, però no el nostre
repertori d'oracions. Suposar que la percepció i la inferència són les úniques formes en
què podem canviar les nostres creences és adoptar una actitud "matematitzant", és a dir,
suposar que el llenguatge que parlam actualment és, per dir-ho així, tot el llenguatge
existent. Pel contrari, considerar la metàfora com una tercera font de creences i, per tant,
com un tercer  motiu per  refer  la  nostra  xarxa de creences i  desigs,  és considerar  el
llenguatge com a quelcom obert. La tradició filosòfica ha devaluat la metàfora perquè, si
reconeixés en ella una tercera font de veritat, hauria posat en perill la concepció rutinària
de la filosofia, segons la qual l'adquisició de la veritat és una tasca d'encaixar dades en
un esquema preestablert. En canvi, la metàfora és, per dir-ho així, una veu des de fora
d'aquest espai lògic. És una crida a canviar el propi llenguatge i la pròpia vida en lloc
d'una proposta de sistematització d'ambdós. 110

El pragmatista acceptaria la tesi de Heidegger segons la qual els grans pensadors són els
més  idiosincràssics.  Persones  que  com  Hegel  o  Wittgenstein  han  creat  metàfores
provinents d'enlloc, raigs de llum que assenyalen nous horitzons filosòfics. Però, mentre

110  Per fer aquesta descripció m'he basat en el contingut de l'article RORTY, R.  La filosofía como ciencia, como
metáfora y como política,  dins RORTY, R. "Ensayos sobre Heidegger y otros pensadores contemporáneos". Ed.
Paidós Básica 64. Barcelona, 1993. pp. 29-30. 
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Heidegger  pensa  que  la  tasca  d'explorar  aquestes  noves  senderes  és  trivial,   el
pragmatista  opina  que  aquesta  exploració  justifica  la  tasca  filosòfica.  El  pragmatista
considera que el pensador serveix a la comunitat, i que el seu pensament serà fútil si no
aconsegueix redescriure la xarxa de creences de la comunitat. Aquesta xarxa assimilarà
de forma gradual les noves metàfores que ha proporcionat el pensador. Aquesta tasca de
reteixir  o  redescriure  el  teixit  de  creences  de  la  comunitat  no  és  un  programa
d'investigació científica ni  una elaboració  analítica.  Mentre  que Heidegger  considera
aquesta feina d'alliberar la cultura de vocabularis obsolets incorporant noves metàfores a
la  xarxa  comunitària  de  creences  com  un  procés  de  banalització  de  la  cultura,  el
pragmatista la veu com el gran tribut que hom pot retre als grans filòsofs. Si no fos per
aquesta tasca, el gran filòsof no tindria cap mena de funció social, cap mena de funció
política. 

La repercussió política de tot el que hem dit suposa que, malgrat els temors de Husserl,
Julien Benda i els crítics comunitaris del liberalisme polític, una societat democràtica
només  pot  avançar  sense  el  tipus  de  seguretat  que  proporciona  la  idea  de  què  té
fonaments  filosòfics  adequats  o  que  "està  fundada en  la  raó  humana".  D'acord amb
aquest punt de vista, el fonament més adequat d'una democràcia liberal és la convicció
dels seus ciutadans de què les coses aniran millor si s'escolten les noves metàfores, si
cap creença o desig és tan sagrat que fa quwe se rebutgi automàticament una metàfora
que la posi en perill. 

12. Utilitat de la filosofia. Segons el nostre autor, en el segle XX s'han oferit tres respostes
a  la  qüestió  de  com  es  pot  concebre  la  nostra  relació  amb  la  tradició  filosòfica
occidental:  la  primera  resposta  és  la  husserliana  o  "cientifista";  la  segona  és  la
heideggeriana o "poètica"; la tercera és la pragmatista o "política". Les dues darreres són
reaccions  a  la  primera.  Rorty  s'inclou  dins  del  pragmatisme  o  neopragmatisme.  El
pragmatisme considera  que  la  tradició  s'ha  de  fer  servir  com una caixa  d'eines.  Pot
resultar que algunes d'aquestes eines , d'aquests "instruments conceptuals" ja no tenguin
un ús vàlid i, per tant, s'hauran de rebutjar (metafísica, epistemologia, veritat, essència
humana).  D'altres  podran  renovar-se  (liberalisme,  relativisme,  solidaritat,  holisme).
Dewey insisteix en la subordinació de la teoria a la pràctica i es reafirma en què la tasca
de la filosofia és rompre la cuirassa de les convencions. Els pragmatistes s'allunyen dels
científics  teòrics  per  tal  d'unir-se  als  enginyers  i  als  tecnòlegs  socials,  és  a  dir,  les
persones  que  intenten  fer  que  la  gent  visqui  de  manera  més  comfortable  i  segura;
utilitzen la ciència i la filosofia com a instruments per aconseguir aquest objectiu. Aquí
podem reproduir el que hem dit més amunt: el pragmatista considera que el pensador
serveix a la comunitat, i que el seu pensament serà fútil si no aconsegueix redescriure la
xarxa de creences de la comunitat. Aquesta xarxa assimilarà de forma gradual les noves
metàfores que ha proporcionat el pensador. La glòria del pensament del filòsof no és que
ho faci tot més complicat, sinó que, al final, fa les coses més fàcils per a tots. La tasca
dels  intel·lectuals  en les  societats  democràtiques  serà ajudar  els  seus  conciutadans a
viure amb la idea de què encara no disposam del llenguatge adequat, i allunyar-los de la
idea de què existeix quelcom amb el  que mantenir  una "adequació".  Això equival  a
suggerir que ens allunyem del punt de vista cientifista que dóna per suposat que tenim
una comprensió segura de la naturalesa de la societat o del bé. Significa admetre que els
termes  en  què  expressam  les  nostres  conviccions  i  esperances  comunitàries  estan
condemnats a l'obsolescència i que sempre necessitarem de noves metàfores, nous espais
lògics, que mai hi haurà repòs per al pensament.
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Mentre  el  heideggerianisme  considera  la  fe  de  Husserl  en  la  possibilitat  d'un
coneixement  universal  com una errònia  comprensió  cientifista  i  matematitzant  d'una
gran tradició, el pragmatisme la considera com un nostàlgic intent de mantenir vius els
vells eslògans i les velles estratègies que han perdut ja la seva utilitat pràctica. Heidegger
i el pragmatisme coincideixen en una profunda desconfiança de les metàfores visuals
que  vinculen  Husserl  amb  Plató  i  Descartes,  en  el  sentit  de  compartir  l'esperança
platònica d'ascendir fins a un punt des del qual es poguessin veure les interconnexions
entre tot. 

13. Pragmatisme.  Quin és, doncs, el lloc de la filosofia professional en el conjunt de la
cultura? 111 Per aquells filòsofs que es consideren a ells mateixos com a quasi-científics,
aquesta no és una qüestió rellevant. La filosofia analítica téescassa influència en altres
disciplines acadèmiques i escàs interès tant per als especialistes d'aquestes disciplines
com per  als  intel·lectuals.  Però el  filòsof  analític  no se sent  desencisat  per això.  És
natural,  atesa  la  seva  neta  perspectiva  cientifista,  que  el  filòsof  analític  es  limiti  a
resoldre problemes filosòfics, sense preocupar-se per l'origen d'aquells problemes ni per
les seves repercussions. Pel contrari, als filòsofs no analítics els agradaria que la seva
tasca tingués una repercussió social i que no fos considerada només com una disciplina
acadèmica. En aquest sentit, Rorty mostra una especial predilecció per aquells filòsofs
l'obra dels quals manté una indiferenciada continuïtat  amb la literatura,  com ara J.P.
Sartre, de qui no se'n pot delimitar clarament la demarcació entre els seus tractats, els
assaigs crítics i els seus relats. Igualment passa amb Nietzsche, que era una figura de la
història  de  la  literatura  alemanya  fins  que  Heidegger  en  va  descobrir  el  seu  vessat
filosòfic i el va ajudar a ubicar-se dins del canon filosòfic occidental. 

Ara bé,  pel que fa als intents de donar a la filosofia no analítica continuïtat  amb la
política, les coses resulten més complexes i problemàtiques perquè aquesta filosofia està
dominada  per  una  visió  heideggeriana  del  món  més  que  per  una  visió  pragmatista-
deweyana i per una visió desesperançada per la situació del món més que per una visió
optimista.  Per  això,  quan l'anàlisi  filosòfica s'aplica a  la  política,  domina la  idea de
"crítica radical" i un estat d'ànim profundament pessimista en lloc de tenir un esperit
reformista  i  pragmàtic.  Hi ha pocs escriptors o filòsofs continentals  que perceben la
relació  existent  entre  la  política  socialdemòcrata  i  el  filosofar.  El  filòsof  actual  més
semblant  al  pragmatisme -no només  doctrinalment,  sinó en  la  seva  actitud  cap  a  la
societat i en el paper que ha de jugar l'intel·lectual  en els debats polítics centrals de
l'actualitat- és Jürgen Habermas. Al igual que Dewey, el pensament de Habermas està
dominat per la qüestió sobre quin tipus de vocabulari i enfocament filosòfic fomentarien
millor la llibertat humana i per la convicció de què el món tecnològic industrial modern
no es  troba  en  situació  desesperada  sinó  que,  pel  contrari,  és  capaç  d'una  contínua
millora.

Rorty entén que els filòsofs poden resultar políticament útils, de la mateixa manera que
els poetes, els dramaturgs, economistes o enginyers. Els membres d'aquests col·lectius
poden  fomentar  una  política  social-democràtica  reformista  tot  realitzant  puntuals
cridades d'atenció respecte a determinats projectes o problemes. Però aquesta activitat

111  Per fer aquesta descripció m'he basat en el contingut de l'article RORTY, R.  La filosofía como ciencia, como
metáfora y como política,  dins RORTY, R. "Ensayos sobre Heidegger y otros pensadores contemporáneos". Ed.
Paidós Básica 64. Barcelona, 1993. pp. 43 i ss. 
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política residual no és el tipus de paper que voldrien jugar els filòsofs marxistes, els
radicals postmarxistes i els neoconservadors. Aquests consideren  que la teoria política i
la filosofia són fonamentals perquè els permet copsar una realitat -l'autèntica- situada per
davall de les aparences del moment. Pel contrari, el pragmatisme-deweynià considera
que la "realitat"  rellevant és el patiment humà i l'opressió, aspectes que s'han palesat a
bastament al llarg dels dos darrers segles a l'hora de dur a terme els ideals de la revolució
francesa i que es van renovant tot adaptant-se a les circumstàncies històriques i socials
(per exemple, les problemàtiques de gènere que afecten actualment el  conjunt de les
dones). El pragmatista-deweynià veu que hi ha d'haver una feina conjunta  de denúncia
per part de la filosofia, de la de la literatura i de les ciències socials, però considera que
les societats democràtiques actuals ja estan organitzades per fer front a les situacions
d'injustícia i  que, per tant,  no cal una "crítica radical" sinó més aviat  una atenció al
detall. Per a ell, la tasca del filòsof no és tant denunciar els fonaments falsos o corruptes
d'aquesta societat sinó contraposar els aspectes negatius als positius.

Per  a  Rorty,  la  persistència  de  l'esquerra  en  aquesta  "crítica  radical"  constitueix  un
desafortunat residu de la concepció cientifista de la filosofia. Ni la idea de copsar una
realitat  situada per davall de les apariències ni la d'un fonament teòric de la política
pressuposen que  qualque  dia  arribarem fins  al  vertader,  natural  i  ahistòric  nucli  del
vertader  llenguatge  i  del  vertader  coneixement  que  ens  ajudarà  a  resoldre  aquelles
xacres. Marx, malgrat la seva insistència en la prioritat de la praxi, continuà insistint en
aquelles dues idees, que passaren a ocupar un lloc preeminent en el marxisme després
que Lenin i Stalin el convertissin en una religió d'Estat. Però no hi ha cap raó perquè les
adoptin aquells que no estan obligats a practicar aquesta religió. 

La  conclusió  que  en  treu  Rorty  d'aquesta  descripció  és  que  hauríem de  rebutjar  el
cientifisme  metafilosòfic.  És  a  dir,  hauríem  de  deixar  que  el  debat  entre  els  que
consideren  les  societats  democràtiques  actuals  en  situació  desesperada  i  els  que  les
consideren la nostra única esperança, es desenvolupi en termes dels problemes reals que
han  d'afrontar  actualment  aquestes  societats.  Si  Rorty  ha  encertat  en  pensar  que  la
naturalesa d'aquests problemes és més política que metodològica, ens convendria debatre
explícitament els temes polítics en lloc de fer servir un exòtic llenguatge filosòfic.  Creu
que, si ho féssim, descobriríem que és poc probable que la reflexió teòrica ens sigui
d'utilitat per fer front als problemes actuals. Ni el marxisme del segle XX, ni la filosofia
analítica, ni la filosofia continental postnietzscheana han aconseguit resoldre alguns dels
conflictes socials actuals (si Rorty visqués, probablemen faria referència a la candidatura
de Trump a la presidència dels EE.UU., als conflictes racials del seu país, al conflicte
dels refugiats europeus, a la guerra siriana i la problemàtica del ISIS, a la problemàtica
mediambiental  mundial,  a  la  impossibilitat  d'alimentar  la  població  mundial  degut  al
domini sobre els preus dels aliments que exerceix la Borsa de Txicago, a la infinita
influència que els rics i els militars corruptes exerceixen sobre la major part dels governs
del tercer món, a la revifalla imperialista que viuen països com Rússia o la Xina, etc.). 

Rorty creu que el vocabulari de la política social-democràtica no precisa d'una major
sofisticació per part dels filòsofs. Tot i que els economistes, sociòlegs i historiadors han
realitzat actualitzacions, no existeixen fets que aquell vocabulari no pugui descriure i sí
pugui fer-ho un vocabulari metafòric més "radical". Tanmateix, si els filòsofs del segle
XX  no  han  oferit  noves  redescripcions  ni  han  creat  nous  vocabularis  davant  dels
problemes socials  apareguts,  això no s'ha degut  a la seva covardia,  insignificància  o
irresponsabilitat, sinó simplement al caràcter recalcitrant de la situació en què ha caigut
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l'espècie humana.  "Si alguna vez tenemos valor para desechar el modelo cientifista de
filosofía  sin  recaer  en  el  deseo  de  santidad  (como  hizo  Heidegger),  entonces,  por
sombríos que sean los tiempos, dejaremos de recurrir a los filósofos para conseguir la
salvación, igual que nuestros ancestros recurrieron a los sacerdotes. Recurriremos a los
poetas y a los ingenieros, a las personas que crean asombrosos proyectos nuevos para
producir la mayor felicidad para el mayor número."112

Davant d'aquestes apreciacions, creiem que Rorty s'hauria d'autoaplicar el remei que ell
proposa, és a dir, hauria d'estar obert davant la possible aparició de nous llenguatges i
noves redescripcions -també filosòfiques- que poguessin oferir línies d'actuació diferents
per  als  problemes  socials  actuals.  Pensar  que   no  existeixen fets  actuals  que  aquell
vocabulari  social-democràtic  no  pugui  descriure  és  tancar-se  davant  alternatives
diferents a les actuals. Una altra cosa és pensar que un canvi de règim, una alternativa al
model econòmic liberal occidental, pogués ser aquesta alternativa, però l'argumentació
d'aquesta idea suposaria iniciar un recorregut força superior al que estam a punt d'acabar
i  ara  no  és  el  moment  d'entrar-hi.  En  qualsevol  cas,  han  estat  vàries  les  propostes
filosòfiques  que s'han donat  al  llarg del  segle  passat  i  en el  present  treball  se  n'han
apuntat dues: el comunitarisme i la democràcia radical. Per altra part, i per acabar aquest
punt,  no deixa de ser una paradoxa comprovar com Rorty,  el  pragmatista Rorty que
aspira a aconseguir la major felicitat per al major nombre de persones, no tengui una
proposta millor que recórrer als poetes i als enginyers per aconsguir aquest objectiu. 

14. Crítica. Una crítica que se li pot fer és el fet de què la majoria d'idees que maneja no són
originals seves sinó que són préstecs de l'anàlisis realitzades per altres autors. Ell ha
realitzat  una  tasca  de  sincretisme  i  fa  servir  els  conceptes  als  seus  objectius.  Entre
aquests  préstecs  hi  trobam  nocions  com  "conductisme  epistemològic",  "holisme
epistemològic", "hegelianisme historicista", "postmodernitat"; entre els termes originals
que  han  sorgit  de  la  seva  poderosa  capacitat  de  relacionar  idees  diferentes  podem
esmentar "ironisme", "etnocentrisme moral" o "posthumanisme etnocèntric", "filosofia
edificant". Aclapara el  coneixement que demostra tenir dels principals filòsofs de tots
els  temps.  Degut a aquesta gran erudició,  maneja hàbilment els arguments d'un gran
nombre d'autors, que  utilitza per a confeccionar les seves respostes  als problemes més
importants de la filosofia.  

&&&&&&&&&&&&&

112 Ibid. p. 47.
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