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La conspiració dels savis 

 

En el debat sobre els drets de les minories que des de fa uns anys ocupa amb 

insistència les publicacions occidentals, cada vegada hi ha més gent que es veu amb cor de 

posar en dubte l’eficàcia i fins i tot la legitimitat dels valors de la Il·lustració, és a dir de 

l’Estat de dret. L’actitud, certament, no és nova del tot. Els mateixos il·lustrats ja van haver 

d’afrontar l’embat de les idees romàntiques i alguns s’hi van acabar confonent. La moral 

racionalista de les conseqüències —seguint la distinció de Berlin— era replicada amb energia 

per la moral subjectivista del motiu: o bé la mesura de l’ètica és universal o bé és particular; o 

bé el que importa de les nostres accions és el que en resulta o bé és la simple voluntat 

d’iniciar-les. D’aquestes contradiccions, naixeria la Revolució francesa i en elles es covarien 

també les grans ideologies del segle XIX i els grans assassinats en massa del XX. El 

marxisme, per exemple, pels seus plantejaments racionalistes i la seva vocació universal, és 

un pensament d’arrel il·lustrada, però, quan s’encarna a la pràctica en un moviment 

sociopolític que anul·la els drets dels individus i decideix ignorar, en favor del motiu que 

l’impulsa, les conseqüències de tots els seus actes, acaba mostrant amb la màxima cruesa la 

cara més sinistra del romanticisme. És la moral del motiu el que fa que alguns condemnin 

justament els crims de Hitler, Mussolini o Franco  —tres grans romàntics del nostre passat 

recent— i que, en canvi, no condemnin o no gosin condemnar del tot els crims d’Stalin.  

Tornem al present i al tema que ens ocupa. A França, on fa més anys que aquí que els 

costums dels immigrats plantegen problemes jurídics, s’ha discutit a fons sobre l’oportunitat 

de processar persones acusades de practicar mutilacions genitals femenines. Per contribuir 

acadèmicament a la controvèrsia suscitada, la prestigiosa Universitat de París-Nanterre va 

crear el 1990 l’Atelier Droits des Peuples et Droits de l’Homme. Conec aquests treballs per 

via indirecta, per mitjà de les al·lusions i les citacions textuals que en fa la sociòloga 

Françoise Lionnet en un article difós a Internet pel Center for Cultural Studies de la 

Universitat de Califòrnia, però crec que el material que proporciona l’articulista és suficient 

per fer-se una idea precisa de la unanimitat que caracteritza el conjunt. La conclusió a què, 

segons sembla, permeten arribar aquests estudis és que tals pràctiques, si bé no són 

desitjables, no haurien de ser perseguides per llei, ja que qui les executa ho fa per un imperatiu 

cultural i no pot, per tant, percebre-les com un atemptat contra els drets humans.  
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No sóc dels que pensen que el principi segons el qual la ignorància de la llei no 

eximeix de complir-la s’hagi d’aplicar sense pal·liatius als immigrats procedents d’altres 

cultures. Vull dir que admeto la complexitat del problema i que no sóc partidari, ni tan sols en 

aquest cas, de les solucions radicals. En la conclusió dels seus estudis, doncs, podria fins i tot 

coincidir amb els savis francesos, o reconèixer almenys que és una qüestió que no acabo de 

veure clara del tot; en canvi, no puc sinó considerar com una tràgica pallassada els arguments 

que aporten aquests savis per arribar a tal conclusió: segons ells, l’ablació clitòrica i la 

infibulació són pràctiques comparables a la circumcisió masculina i a l’extirpació de l’apèndix 

o les amígdales, ja que en tots els casos s’atempta contra el dret a la integritat del propi cos. 

Encara afegeixen que és “un étrange paradoxe” que algunes dones occidentals defensin la 

legalitat de l’avortament i condemnin al mateix temps les mutilacions rituals. I, perquè no hi 

hagi cap dubte sobre la filiació d’aquestes idees, no deixen de recomanar la revisió “dels 

principis de la democràcia universal i dels drets naturals, teòricament assumits des de la 

revolució de 1789”.   

Aquesta autèntica conspiració de savis, que en rigor acadèmic rep el nom d’Estudis 

Culturals, fa temps que s’esforça per destruir, tant en el terreny ètic com en l’estètic, els valors 

essencials de la tradició occidental, i per això es dedica a intoxicar l’opinió pública assegurant 

que els drets humans són una abstracció etnocèntrica i que la defensa que en fa Occident és 

pura hipocresia, perquè —no atabalin els savis amb petites diferències qualitatives— “no es 

compleixen enlloc”, cosa que els més dotats per a la reflexió presenten com un argument que 

en certifica automàticament la invalidesa. Tot això  configura un altre model de pensament 

únic, que ha trobat un mètode de validació acadèmica en la disciplina anomenada anàlisi del 

discurs i un mètode de penetració popular en la correcció política. Alimenta moltes boques i 

satisfà molts ressentiments. Les universitats, primer les americanes i després també les 

europees,  li han obert solemnement les portes, i l’administració li va cada vegada més al 

darrera. Sembla estrany, en definitiva, que gent tan preparada sigui tan poc capaç d’advertir 

que la conspiració dels savis és en realitat una altra conspiració de necis. 
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