
del caos, que s’ocupa dels 
sistemes físics que evolu·
cionen en el temps (siste·
mes dinàmics), tan inse·
parable d’Ilya Prigogine i 
les seves recerques sobre 
estructures autoorganit·
zades o dissipatives, ens 
han permès pensar d’una 
altra manera i atorgar al 
desordre, a l’atzar i al 
temps el paper que segu·
rament tenen. Els ordi·
nadors funcionen segons 
aquesta lògica heurística 
i dissipativa, per exem·
ple. Per la seva manca 
de rigidesa, semblen do·
nar la raó a Vattimo, pe·
rò jo trobo que més aviat 
són l’evolució en lliber·
tat de la sòlida moderni·
tat il·lustrada. Sigui com 
sigui, constitueixen una 
forma molt vigorosa de 
pensar, als antípodes de 
qualsevol pensament 
afeblit.
 Al carrer, en canvi, 
l’afebliment mental és patent. Du·
es generacions de relaxació intel·
lectual han permès que els primers 
afeblits siguin ja mestres, amb la 
qual cosa la manca de rigor no sola·
ment no es combat, sinó que s’ense·
nya. L’esforç personal i el rigor pro·
cessal estan desprestigiats de facto, 
víctimes de les automatitzacions in·
formàtiques i dels cercadors. 

El clàssic recurs de la fra·
se feta (que, almenys, deia alguna 
cosa contrastada per l’experiència) 
es veu amplament superat per l’ús 
constant d’icones verbals prefabri·
cades i emprades sense criteri. Tri·
omfen cantants que ignoren les tèc·

la cultura de la incultura
La sòlida modernitat il·lustrada trontolla davant la frívola postmodernitat en alça 

E
l filòsof italià Gianni Vatti-
mo posà en circulació, 
amb èxit, el concepte de 
pensament feble (Il pensiero 
debole, 1983). Sostenia 

que, enfront d’una lògica fèrria i 
unívoca, cal donar curs a la lliure in·
terpretació. Reaccionava contra 
l’encarcarament i el dogmatisme, 
que assimilava al propi ADN de la 
modernitat il·lustrada, tan segura 
d’ella mateixa i de la ciència en què 
en basava. Per això advocava pel 
postmodernisme. Em sembla que te·
nia part de raó. És a dir, que s’equivo·
cava parcialment. 
 Els excessos de la modernitat il·
lustrada són evidents. També ho és 
que mai no hi ha hagut res de més ro·
bust en el camp de les idees. I menys 
encara a l’hora de transformar la re·
alitat, basta mirar la societat que ens 
envolta. Malgrat els considerables 
defectes del món actual, ¿algú vol·
dria de debò tornar al segle XVI...? En 
tot cas, el pensament feble ha abai·
xat els fums als que estaven segurs 
de tot i ha obligat a revisar moltes 
falses evidències. El mal és que ha 
derivat a pensament afeblit, que és una 
altra cosa. Portat al límit, i en un ex·
cés comparable als excessos que ell 
mateix combatia, ha obert les por·
tes a la cultura de la incultura, situ·
ació carencial que ens està retrotra·
ient a una mena d’estat mental i so·
cial  pre·presocràtic. 
 La lògica heurística o difusa (fuzzy 
logic), formulada l’any 1965 per Lotfi 
Asker Zadeh, i la teoria matemàtica 

niques vocals bàsiques, escriptors 
trivials són aplaudits per lectors que 
han llegit molt poca literatura i es·
pectadors fascinats pels efectes es·
pecials no saben ni que existeixin 
John Ford o el cinema negre. En ci·
nema i en televisió, es mesclen els 
registres expressius, es barreja con·
fusament la realitat amb la ficció en 
productes en què el fil conductor és 
suplantat per un encadenat de flai·
xos i anècdotes. 
 Els canals convencionals de dis·
tribució del saber i de la informació 
contrastada (llibres, premsa) són en·
vaïts pels que n’eren els destinataris. 
El famós núvol no és un espai deslo·
calitzat d’informació compartible, 

sinó una vaporosament comparti·
da informació desubicada en l’es·
pai, que és molt diferent. L’auto·
ria hi queda difuminada i per això 
els usuaris se n’apropien acrítica·
ment i sense remordiments: el cut 
and paste és una pràctica generalit·
zada entre els universitaris joves. I 
com que no hi ha informació signa·
da, no hi ha responsables de la in·
formació, qualsevol pot ser un pro·
cessador de dades no contrastades 
i anònimes. Això trastoca radical·
ment els criteris que han presidit 
el món cultural del Renaixement 
ençà. 

En El tEatrE, proliferen 
les actualitzacions en els muntatges. 
A París acaben de fer Il barbiere di Si-
viglia amb un comte d’Almaviva en 
bermudes, com si la figura de Figa·
ro, el barber arrencaqueixals i ma·
nefla, fos transposable de la vilata·
na Sevilla del segle XVIII a la ciutat 
actual. La pretesa actualització no 
passa de penós gest anacrònic per 
incapacitat de gestionar l’escala 
temporal, com si veure una obra 
del segle XIX que transcorre en el 
segle XVIII fos indigerible per a un 
espectador del segle XXI. ¿Caldrà 
editar un Quixot que circuli amb 
moto per la Manxa encalçant aero·
generadors...? El pensament feble, 
que incorporava el temps en el seu 
discurs, no ha estat capaç de donar 
les claus per gestionar cap altra re·
alitat que no sigui l’estrictament 
actual, una bona paradoxa.
 Em sembla que el que cal és un 
pensament feble fort. Si no, els igno·
rants agosarats s’apoderaran del 
paisatge i la fama arraconarà el 
prestigi. Ja està passant, de fet. És 
la nova cultura de la incultura. H
Socioecòleg. President d’ERF.
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Ignorants agosarats 
s’apropien el paisatge cultural i els 
famosos arraconen els prestigiosos

LEONARD BEARD

Les derivades del pensament feble

F
elipe González va negar la 
guerra bruta del GAL; José 
María Aznar va negar que 
l’islamisme radical causés 
la massacre de l’11·M; Jo-

sé Luis Rodríguez Zapatero va negar 
l’arribada d’una profunda crisi eco·
nòmica, i Mariano Rajoy va negar 
l’existència d’una caixa b i els sobre·
sous en negre al seu partit. Els tres 
primers van pagar les mentides a les 
urnes. Res no indica que el quart pre·
sident pugui fugir d’aquesta male·
dicció que, per sort, persegueix els 
polítics que intenten enganyar els 
ciutadans.
 La Fiscalia Anticorrupció va fer 
públic divendres un escrit sobre el 
cas Gürtel demolidor per al partit 
del Govern. Però el PP insisteix a se·
parar·se com a organització d’una 

acusa, entre altres, els tres últims 
tresorers del Partit Popular i consi·
dera acreditada l’existència d’una 
comptabilitat paral·lela oculta. No 
obstant, la reacció de la formació 
ha estat la de no fer ni un pas enre·
re. Els dirigents populars han evitat 
els pronunciaments públics –fins i 
tot el cinisme té uns límits– i s’han 
amagat rere un comunicat en què 
el partit es declara «absolutament 
aliè» a aquest cas.

Tres opcions

Les evidències contra el PP acumula·
des en aquest cas deixaven tres opci·
ons a Rajoy. La primera, dimitir com 
a màxim responsable del partit, co·
sa que hauria obert una gran crisi 
en la dreta en un moment d’extre·

ma debilitat d’Espanya. La segona, 
intentar salvar·se ell, però fondre 
uns quants fusibles del seu entorn. 
Per exemple, hauria d’haver expul·
sat del partit Bárcenas i Lapuerta, 
no fer ministra Mato i deixar caure 
els més alts dirigents madrilenys 
i valencians. Hauria estat una ca·
tarsi interna per a la qual feia fal·
ta un coratge del qual Rajoy està 
mancat. La tercera opció, que va 
ser l’elegida, consisteix a negar·ho 
tot, activar l’i tu més davant l’opo·
sició i esperar que s’acabi la llarga 
instrucció de la justícia, mentre es 
construeix la faula que els lladres 
eren Bárcenas i Correa, i la vícti·
ma era el PP.
 No colarà, president.

Les mentides 
dels quatre 
presidents

@JuanchoDumall

trama de cobrament de comissions 
il·legals que durant anys va fer su·
culents negocis amb administraci·
ons locals i autonòmiques governa·
des per polítics populars. El fiscal 
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llibertats 
individuals 
amenaçades

sAül

Gordillo

E
l setmanari satíric Char-
lie Hebdo va tornar a sor·
tir al carrer i l’edició es 
va esgotar als quioscos 
en un acte de suport a la 

llibertat d’expressió després de la 
matança de París. Els terroristes gi·
hadistes han fracassat en l’intent 
de coartar i criminalitzar a Europa 
la sàtira i l’humor amb Mahoma. 
En canvi, una victòria potser invo·
luntària dels terroristes és l’ame·
naça a les llibertats individuals que 
s’ha instal·lat arran dels atacs, com 
a resposta dels nostres governants 
europeus. El conservador David 
Cameron ja ha plantejat la prohibi·
ció al Regne Unit de  WhatsApp i al·
tres serveis de missatgeria encrip·
tada com iMessage o Snapchat. Ca·
meron ha aconseguit la complicitat 

del demòcrata Barack Obama per 
perseguir el gihadisme a internet. 
El govern conservador de Mariano 
Rajoy ha intentat sense èxit aug·
mentar els supòsits per intervenir 
les comunicacions i portar a terme 
escoltes sense demanar prèvia·
ment permís judicial.  
 La captació de fonamentalistes 
islàmics a les mesquites comença 
a formar part d’un món analògic 
clarament superat per la potenci·
alitat criminal a la xarxa. Sembla 
obvi que el terrorisme global uti·
litza la tecnologia per burlar velles 
formes de control i seguretat, però 
el recurs fàcil dels governants és li·
mitar les comunicacions, posar so·
ta sospita internet i amenaçar la 
privacitat. 
 El seguiment als germans Ko-
uachi va fallar i va deixar en en·
tredit els protocols antiterroristes 
a França. Amedy Coulibaly, el se·
grestador del supermercat jueu, 
va obtenir un préstec de 6.000 eu·
ros per internet (Cofidis) per com·
prar armes. Els que no van contro·
lar els sospitosos ni la venda d’ar·
mes ara volen atemptar contra les 
llibertats de tots en nom de la llui·
ta contra el terror. ¿Europa més es·
piada? H  

La resposta fàcil dels 
nostres governants és 
limitar comunicacions
i vulnerar la privacitat

@saulgordillo
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