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Un enemic del segle 

 

 Neil Postman, pedagog, teòric de la comunicació i professor de la Universitat de Nova 

York, és autor d’una vintena de llibres entre els quals destaquen Amusing Ourselves to Death 

(1986), Technopoly (1993) i The End of Education (1995), tots tres traduïts al català. En 

aquests assajos, Postman analitza com els afortunats habitants del món occidental han 

renunciat a l’esforç de pensar i han sucumbit alegrement als plaers banals de gratificació 

immediata, la veneració del progrés tecnològic i el relativisme moral. Ho analitza sense deixar 

de mostrar la indignació que li produeix el fenomen, sobretot quan constata que una bona part 

de la classe intel·lectual —incloent-hi els seus col·legues universitaris— s’hi ha entregat amb 

els braços oberts. Per sort, en els estudis de comunicació, sociologia i humanitats, no és l’únic 

assagista que encara aprecia la llibertat de pensament, però són molts més els que viuen 

definitivament extraviats en el còmput de dades i la formalització pseudocientífica.  

De Postman, se’n pot discrepar en molts aspectes determinats. Se li pot retreure una 

certa tendència a ficar dins un mateix sac coses de naturalesa diferent, i algunes de les seves 

observacions poden semblar ingènues o puritanes, però no se li pot negar que els diagnòstics 

que traça sobre la societat nord-americana contemporània (i, per analogia, sobre la nostra) són 

una bona descripció de la realitat que impera en aquest canvi de segle. Building a Bridge to 

the 18
th

 Century
1
, el seu últim llibre, és de fet un resum de tot el que ha escrit abans, amb els 

mateixos defectes i virtuts que li hem conegut fins ara, i amb la novetat d’una recomanació 

molt concreta: si no volem que, en el futur que ara iniciem, l’anomenada societat de la 

informació acabi sepultant tot vestigi d’intel·ligència humana hem de reconstruir els 

fonaments de la Il·lustració; és a dir, hem de recuperar el criteri moral, la justificació dels 

nostres actes. 

Aquesta recuperació ha de començar per restablir la confiança del ser humà en les 

possibilitats epistemològiques del llenguatge. Quan els primers humanistes van emprendre, a 

finals del XIV, el seu projecte de futur, també van entendre que calia construir un pont cap al 

passat, i per raons molt semblants a les que ara motiven la iniciativa de Postman; perquè en el 

mirall de la tradició grecollatina havien reconegut el llenguatge com l’arrel, com l’essència 

mateixa, de tot coneixement. Des de la perspectiva actual, el llenguatge dels il·lustrats 
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s’apareix a Postman com s’apareixia el llatí clàssic als humanistes, com una síntesi de rigor i 

intel·ligibilitat que contrasta amb l’obscuritat i la pedanteria dels pensadors postmoderns, i 

al·ludeix a Derrida, Baudrillard i altres deconstructivistes, capaços de proclamar, no tan sols 

que el llenguatge representa falsament la realitat, sinó que no hi ha cap realitat per representar. 

Una afirmació com aquesta —comenta l’assagista— hauria estat considerada antigament com 

un símptoma de patologia mental; avui dia, en canvi, permet obtenir un doctorat en filosofia. 

Si les coses han arribat a aquest punt és en part com una conseqüència no desitjada de 

la mateixa Il·lustració. L’enderrocament de tots els ídols, de tots els mites, de totes les 

narracions, comporta a la llarga l’enderrocament mateix del Logos, de la Raó, del llenguatge 

com a instrument fiable de representació; la fe en el progrés implica, tard o d’hora, la 

divinització del progrés. A The Power of Ideas
2
, Isaiah Berlin mostra com tot això arrenca de 

la identificació entre ciència i filosofia que els filòsofs il·lustrats deriven de Hobbes i Locke, i 

afegeix que ni tan sols Kant queda lliure d’aquest error. D’aquesta manera, al segle XVIII 

tothom es va convèncer del fet que, quan l’empirisme hagués acabat de descriure totes les lleis 

naturals que regulen el pensament i les emocions, tal com Newton havia descrit la dels 

processos físics, seria possible conduir la història dels homes cap a la superació de les 

desigualtats. D’aquí sorgiran la psicologia i la sociologia modernes amb la seva tendència 

creixent al determinisme cientifista que, de mica en mica, ha anat envaint tots els camps dels 

sabers humans. Igualment en sorgiran els sistemes totalitaris: el comunisme, amb les seves 

inexorables lleis de la història, amb el seu noble afany de justícia social, però també amb els 

milions de morts de l’stalinisme, i el nazisme amb les conseqüències genocides d’una bogeria 

racista de base pseudocientífica.  

L’acord sobre aquest punt sembla bastant general entre els assagistes contemporanis, 

però les matisacions sempre són possibles, i en alguns casos poden conduir a enfocaments 

molt oposats. Postman no creu que el racionalisme hagi de ser per força amoral i 

reduccionista, i detesta la línia de pensament que fa dependre l’Holocaust directament de la 

Il·lustració. Per ell, l’exemple més espantós (“dreadful”) d’aquesta visió mecànica de les 

coses, el proporciona el llibre de Zygmunt Bauman Modernity and the Holocaust
3
. Bauman 

sosté que la Solució Final no entra en contradicció amb l’ideal racionalista de realització 

òptima i eficaç d’un objectiu i que va ser generada per una burocràcia fidel als seus 
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plantejaments. Postman, que no entén la Il·lustració com un moviment homogeni,  li recorda 

que les crítiques de Rousseau a l’imperi de la raó ja anaven en aquesta mateix sentit. En 

paraules seves, la raó necessita la moderació de “la visió poètica i el sentiment humà”; el que 

Postman entén, doncs,  per “segle XVIII” és la síntesi perfecta d’il·lustració i romanticisme, i 

això el porta a fer passar el seu pont pel segle XIX i a reivindicar també l’aportació d’autors 

com Blake, Carlyle, Ruskin i William Morris. Cap inconvenient, però si tenim presents obres 

com els Viatges de Gulliver, de Swift; el Càndid, de Voltaire, i El nebot de Rameau, de 

Diderot, haurem d’acceptar que la reacció contra el positivisme, el progrés pel progrés i 

l’optimisme racionalista  ja constitueix una part destacada de la mateixa Il·lustració i que 

potser no cal anar a buscar els romàntics per corregir els excessos de la raó. És més: res no ens 

impedeix suposar que és precisament la síntesi de racionalisme i romanticisme el que va 

acabar convertint el culte a la raó i el progrés en màquines de matar innocents. El primer 

potser hi va aportar la lògica deductiva, però no seria d’estranyar que el segon hi hagués 

aportat les premisses que no cal justificar. La “visió poètica” i el “sentiment humà” poden 

certament servir de contrapès a la implacable raó, però de vegades també es poden expressar 

en forma de deliris perversos i males intencions i constituir-se en raons de la raó.  

 Amb romàntics o sense, el cas és que Postman veu com una urgència que la cultura 

occidental recuperi l’escepticisme, és a dir, el discerniment, i que es responsabilitzi de les 

conseqüències de les seves accions; i aquest és un plantejament netament il·lustrat, que dóna 

unitat al seu llibre i en justifica el títol. Amb una exigència permanent de criteri, de propòsits 

definits, Building a Bridge to the 18
th

 Century va mostrant les diverses cares de l’abdicació 

postmoderna. Passa revista, en primer lloc, a l’anomenada “societat de la informació” i 

explica com la necessitat que es tenia al segle XIX de fer arribar més informació a més gent, 

més de pressa i en formes més diverses s’ha acabat convertint en una absurda obsessió: 

For 150 years, humanity has worked with stunning ingenuity to solve this problem. 

The good news is that we have. The bad news is that, in solving it, we have created 

another problem, never before experienced: information glut, information as garbage, 

information divorced from purpose and even meaning. (p. 89)  

 

Postman sembla donar per perduda la batalla de la televisió, però creu que almenys la 

premsa escrita hauria d’abandonar el negoci de la informació i passar al del coneixement, és a 

dir, al de la informació organitzada d’acord amb un propòsit. Reconeix que alguns diaris són 

conscients d’aquesta distinció, però constata que molts altres es limiten a  repetir la 
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informació fragmentada i sense context que el lector ja coneix per altres mitjans. A la premsa 

que ja practica el coneixement li demana que vagi més lluny i aposti també pel “negoci” de la 

saviesa. Postman entén per “saviesa” la capacitat de raonar quina part del coneixement resulta 

pertinent en la solució dels problemes i nega que els editorials dels diaris ja duguin a terme 

aquesta funció. Els editorials dels diaris —assegura—  no passen de dir-nos què hem de 

pensar, i el que haurien de fer és dir-nos què necessitem saber per pensar autònomament. 

Aquesta és per ell la diferència entre opinió i saviesa, i és també la diferència entre 

dogmatisme i educació. 

 Com en les obres anteriors del mateix autor, a Building a Bridge to the 18
th

 Century, 

l’educació hi té un paper de primer ordre. A semblança dels il·lustrats, Postman està 

convençut que la democràcia no és possible sense educació. Per això l’esvera l’optimisme 

pueril dels que creuen que Internet farà possible que passem de la democràcia representativa a 

la democràcia participativa, i l’esvera igualment que els responsables d’educació dels Estats 

mesurin la qualitat de l’ensenyament pel nombre d’escoles connectades a Internet i al·leguin 

al mateix temps que no tenen diners per millorar les condicions laborals dels mestres. La 

crítica que fa es refereix als Estats Units, però cal convenir que la nostra situació és idèntica: 

nosaltres també tenim un cos de mestres mal pagat i sobrecarregat d’horari i també tenim 

ministres i consellers més motivats per la telemàtica que no pas per la possibilitat d’oferir una 

educació digna als nostres escolars. I una educació digna ha de consistir, per damunt de tot —

en aquest punt no podem estar més d’acord amb Postman—, en la cultura de la paraula 

escrita: 

To engage the written word means to follow a line of thought, which requires 

considerable powers of classifying, inference-making,  and reasoning. It means to 

uncover lies, confusions, and overgeneralizations, to detect abuses of logic and 

common sense. It also means to weigh ideas, to compare and contrast assertions, to 

connect one generalization to another. (p. 149) 

 

 Acabem, doncs, com hem començat: la recuperació del criteri només ens pot venir 

amb la recuperació del llenguatge, de l’exclusiva capacitat de la llengua escrita per conformar 

el pensament i representar el món amb tota la seva complexitat. Es tracta, en definitiva, de 

restituir una tradició humanista que el segle XX ha deixat que de mica en mica s’anés escolant 

pel forat de l’aigüera. L’entusiasme que posa en aquest objectiu porta de vegades Postman a 

insinuar idees una mica difícils de pair, com per exemple quan, amb totes les reserves que 

creu oportunes, reconeix al moviment fonamentalista americà (l’anomenada Majoria Moral) el 
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mèrit de no haver perdut encara el sentit de la infància com a etapa de l’evolució humana que 

necessita una protecció dedicada. Sosté —en aquest cas en sintonia amb una bona part de 

l’opinió pública—, que la televisió i les noves tecnologies, amb les seves dosis 

indiscriminades de sexe i violència, han destruït el necessari concepte de minoria d’edat que 

ens havia llegat el pensament il·lustrat. No sé fins a quin punt té raó, però em sembla que fa 

poc més de cent anys les execucions encara eren públiques i els horrors de la demència 

humana estaven a l’abast de qualsevol criatura innocent. Està bé que Postman es declari, com 

fa al primer capítol del seu llibre, “enemic del segle XX”, però potser hauria de reconèixer 

que, en certs petits detalls, aquest segle no ha deixat de millorar els anteriors.    

 

(Trípodos, 2001) 

          


