
i,.1 cf)1TA11LiyAC1U INFURAIATIVA I CULTURAL

XAVIER RUBERT DE `ENTOS

Moltes gracies a Gongal Lloveras per la seva tan cordial presentacio; moltes
gracies tambc al Comitc organitzador per la seva invitacio de parlar on aquest
Congres. Els agracixo i els faig alhora responsables del neguit que em produeix
parlar d'aquests tomes aqui; de ]a por quo sigui poc pertinent, o simplement massa
generic. I es que 1'altre dia, pensant en aquesta exposicio, se'm van ocorrer ana-
logies i tomes biologics, i penso ara que es prou arriscat, davant de tots vosaltres,
introduir-me jo on aquests tomes. Espero de la vostra benevolencia quo sabreu
excusar-me.

S'ha definit ]a cultura com el conjunt de sabers i de creences, de ]leis i de
costums, d'aptituds i d'habituds que posseeix l'individu com a membre de la
societat. En aquests darrers temps s'ha tendit a parlar de la cultura on termes
propiament informatics. Des de la Teoria de la Informacio es parla de la cultura
corn a "arsenal de missatges improbables que lluiten contra l'entropia"; des de la
semiologia, des de la teoria del Ilenguatge, des de tot arreu ens parlen de la cul-
tura com a "codi", de ]a cultura com a "competencia", etcetera. cert, es cert,
que la cultura es aixo. I es cert tambe que la recerca antropologica recent ha re-
forgat i legitimat aquesta imatge de la cultura com a sistema o estrategia comuni-
cativa que tracta d'optimitzar la tramesa d'informacio. La questio de que partirem
sera precisament aquesta: fiins a quin punt la informacio, que pot ser unes ulleres
per veure-hi mes fi, es pot convertir en unes orelleres.

El doctor Subias parlava de l'agrieultura com a genesi de la cultura tout
court: l'agricultura corn a primera organitzacio, geometritzacio, racionalitzacio de
1'entorn. Doncs be, penso que la prohibicid de l'incest scria a la societat el que
l'agricultura a la natura: la seva primaria "culturitzacio". Per Levi-Strauss, on
intercanviar clones, el que es fa -i de fet es preten- es intercanviar cultura. Un
grup endogamic que es reprodueix sense sortir de si mateix tendeix a anar-se tan-
cant i perdent informacio. Nomes casant els nois del meu poble amb les noics del
poble del costat aprenc les seves tccniques productives, m'informo i desenvolupo
]'arsenal cultural. Hi ha moltes dales antropologiques que mostren fins a quin
punt les societats primitives semblen for una gran inversio en el fenomen comuni-
catiu per ell mateix. Malinowski i Mauss ens van parlar d'institucions que, com el
kula o el llenguatge fatic, tracten de reforgar la comunicacio; no tant de comunicar
com d'assegurar que ens comuniquem. El kula, com sabeu, es un intercanvi de re-
gals; jo et dono un regal a tu, to mc'I tornes a mi, jo el due a la teva cosina, la cosina
el dona al sou pare, el pare al germa de ]a mare... i potser el regal acabara tornant-
me. Per que aquest intercanvi de regals a Melanesia? Pura circulacio d'objectes
sense funcio? No, la seva funcio es precisament recordar que estem en contacte, que
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jo soc aqui, que to ets alla. L'important no es tant a116 que s'intercanvia com el fet
de mantenir els canals d'intercanvi oberts. Malinowski va descobrir igualment el
que ell en va dir el llenguatge fdtic -una dimensio del llenguatge que avui potser
en dirfem "redundant", ja que no transmet un missatge sing que assegura que el
canal esta obert. Al telefon tots sour prou "fatics": "Si, si, si, ja et sento"; "Be,
be..." I ho son sobretot els radioaficionats, que sovint nomes diuen -"Que em
dius? Si, si que soc aqui, Tw24". "Ets aqui?" "Et parlo!" "Em cents?"... Fet i
debatut, sembla que nomes estiguin dient que s'estan dient.

Dciem que en les societats primitives hi ha una forta inversio en institucions
especificament encarregades d'assegurar aquest intercanvi de comunicacio, d'infor-
macio. Ara be, el mateix Levi-Strauss, en una hipotesi que mai no va desenvolupar,
deia que en hoc de parlar de "cultura antropologica" hauriem de dir "cultura en-
tropologica". I amb aixo entenc que volia dir que, en definitiva, qualsevol colo-
nitzacio cultural d'un sector de la realitat afavoreix en definitiva 1'entropia, es a
dir: afavoreix la igualacio progressiva d'elements diversos, disminucix la diversitat,
aminora la difercncia de potencial entre grups, entre ctnies, entre individus. D'aqui
que la comunicacio, corn la vida mateixa, si per una Banda es pot entendre corn
una lluita contra 1'entropia, per l'altra es pot veure tambe corn una col•laboracio
amb el proces entropic d'igualacio progressiva de les cosec, i perdua, per tant, del
seu dinamisme i deferencia.

Dos grans liberals, d'aquests liberals que ja no n'hi ha ara per desgracia, com
van ser Stuart Mill i Tocqueville, van parlar tambe de fins a quin punt aquesta
tendcncia a la igualacio, homogene'itzacio i normalitzacio era una tendcncia i un
Pei-ill cronies de la societat burgesa; d'una societat guiada per una classe allergica
a tot el que era extravagant i desmesurat; un classe seriosa, laboriosa, emprenedora
que rebutja tota 1'exuberancia de les classes aristocratiques i eclesiastiques. Una
nova classe, a mes, que no domina tant per 1'espasa corn pet simbol; que no ten-
deix tant a dictar lleis amenacadores corn a donar normes "gestores", a norma-
ticitzar. Ara be, aquesta tendcncia a "normalitzar" havia de generar una societat
cada vegada mes igual i homogcnia. I tots podem avui comprovar que quan als
diaris i a la tclevisio demanen l'opinio de la gent, aquesta opinio ha estat ja con-
formada pet diari o telediari del dia abans. Llavors el diari es queda molt content
que to gent opini el mateix que opina el diari. Tots contents gracies a un proces
de "feed back", pero no creatiu sing homogeneitzant i degradant, gracies at qual
arribem fins i tot a "estar en contra" corn "s'esta en contra".

Doncs be, jo crec que avui dia tots intuim que la cultura pot ser i cs sovint
entropologia. Tots tenim la sensacio tambe que hi ha unes taxes opti,nes d'infor-
macio i de saber que no son les nidxitnes; que aqui, corn a tants Hoes, maximacio
no vol dir optimitzacio, i que aquests optims estrategics depenen d'un equilibri
amb diferents funcions, com pot ser 1'expericncia mateixa; que quan 1'equilibri
entre la informacio o la cultura i altres dimensions de la nostra personalitat es
trenca, aquella tendcix a constituir-se en una massa espessa de sabers, de tesis, de
llibres, d'arguments, de metodologies no "biodegradables". Jo diria doncs que tot
saber no necessitat ni requerit, no nomes es redundant, sing que introducix una
positiva desutilitat; no es nomes inutil, sing que es desutil. Tot a116 donat i no
demanat ni necessitat genera dependcncia i, a la Varga, incompetencia. (Ivan Illich
ha parlat en aquest respecte dels dispensadors de salut i de saber: dels met(yes i els
mestres). I son tambe aqui els antropolegs els que ens han advertit que l'amo, el
poderos, tot sovint no es tant et que explota corn el que dona: aquell que to alguna
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coca que pot donar als altres i que no li pot ser tornada. Si algu em dona infor-
macio i jo no 1'hi puc tornar, si al-6 em dona seguretat i jo no IN puc tornar,
acabo depenent d'aquella persona. En aquest sentit, el donar unilateral, el donar
no demanant i no tornable, el saber "incontestable", genera necessilriament una re-
lacio d'incompetcncia, de dependoncia. Tot saber que ultrapassa el llindar de ]a
nostra competcncia intellectual i de la nostra capacitat de resposta es transforma
aixi en soroll, en contaminacio cultural.

Ara be, jo voldria parlar aqui d'aquesta creenca del fet que mes informacio
es sempre millor informacio; descriure el mcdi cultural en el qual ens movem
com en un mon en un proces de contaminacio i d'inflacio semblants als que es
producixen en 1'ambit fisie i economic. Sempre m'ha impressionat aquell petit
os polar de que parlava un etoleg: un osset polar prograniat filogeneticament
per aprofitar cada raig de sol i mantenir-se perpendicular al sol mentre aquest fa
el seu curs diari, i que nomes es fica a la cova quan el so] es pon. Sembla que van
transporter aquest animal a una zona mediterrania, on mori torrat, pero de cara al
sol, squint sempre cl sol. Aquest animal havia rutinitzat o autornatitzat unes pau-
tes de comportament que, on canviar el context i no poder canviar aquelles pautes,
esdevingueren letals. Cosa que ens duu a pensar que es una giiestio "estra-
togica" el decidir quins sabers conve automatitzar i quins sabers conve mantenir
conscients. Tota automatitzacio de sabers comporta un estalvi gran d'energia i d'a-
tencio, pero alhora fixa pautes de conducta que no seran facilment transformables
quan el context varii. Per tant, es una decisio individual i/o especifica decidir quines
conductes conve automatitzar (ates que son conductes que responen a conditions
contextuals relativament estables) i quines conductes conve mes aviat mantenir
conscients: el petit os va morir per haver rutinitzat mes del compte, i el mateix pot
passar a un individu o una cultura, quan el mcdi on quo es mou canvia drilstica-
ment.

En efecte, una estadistica feta fa uns anys a la ciutat de Boston mostrava fins
a quin punt les relations entre pares i fills eren molt mes tenses i el "trencament
generacional" molt mes gran quan es tractava de families formades per ]a primera
generacio d'immigrants. I es que aquests homes que venien de Croatia o d'Irlanda,
de societats mes o menys agraries, donaven als seus fills uns sabers o cultura "de
pages" (ja sabeu: "dona, melo i casament giiestio d'encertament", 'Thome el que
fa, la dona on va", "no por mucho madrugar anuanece inns temprano", i coses
per 1'estil). Ara be; tots aquests sabers son realment funcionals i eficacos on una
societat tradicional o agraria. Pero quan es canvia a una societat industrial de
cop, aixo de "qui molt abraca pot estreny" pot ser quo sigui molt menys veritat:
una vaga, per exemple, ho comprcn tothom o, si hi ha gaires "esquirols", de
res no serveix la vaga. I ara es tambe possible que si "molt matino" el sol surti
abans. Aquells sabers tradicionals que els pares transmeten als fills comencen a ser
doncs relativament inoperants per a aquests fills que s'han d'enfrontar amb un con-
text que no to res a veure amb el context del qual havien emergit les pautes eul-
turals que els seus pares els transmeten. D'aqui que s'hagi de produir, com a me-
canisme de defensa per part dels joves, un trencament generacional molt fort entre
aquests grups. Ara be, Margaret Mead suggeria que avui la relacio entre pares
i fills es a tot arreu una mica com era on aquests medis d'immigrats recents a Bos-
ton. Si aquells eren emigrants en 1'espai, nosaltres, tots, som, com a pares, emi-
grants en el temps. El medi on que nosaltres vam creixer i viure es tan diferent
del dels nostres fills que els nostres sabers i principis son per a ells inoperants, i es
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per instint d ' adaptacio , no de trencament , que aquests nois han de trencar amb
nosaltres. ,No seria tal volta fatal que s'empassessin alto de ]a "virtut de I'estalvi"
en un moment en que es ]a forma mes lenta, pero tambe la mes Segura, d ' arrui-
nar-se?

Podriem encara multiplicar els exemples i casos que semblen indicar que els
sabers o la informacio que tine, ally on la tine, i com la tine, no es una pura
qi estio de maximacio . N'hi ha prou de ser una secretaria per a saber fins a quin
punt la informacio amaga la informacio ; o com cis papers queden colgats pels
papers. N'hi ha prou d ' haver fet una llibreta amb adreces d'amics per a compro-
var que si en poso gaires no serveix , i que si soc massa selectiu tampoc. Tine prous
amics a Nova York per fer una Ilibreta especial per a ells ? Em conve fer una
llibreta nomes dell metges ? o dels metges amics? 1s clar que forca metges son
amics, pero no tots els amics son metges , etc., etc. Hom s'adona aleshores que
tota Ilibreta serveix per allo que te, i per allo que no te ; per la gent que hi es i per
la que deixa fora. V-s el mateix que passa en subratllar un llibre: l'important es
subratllar allo que sigui util , pero hi ha un moment (tots ho hem fet algun cop) que
subratllem tota la pagina , i aleshores subratllar deixa de ser operatiu . "Funes el
Memorioso" es un personatge de Borges que ho recordava tot i, es clar, acabava
tonto. El pobre home recordava tot el que veia o li passava i el cap se li ana tor-
nant com de suro . I es que pensar , raonar o imaginar es tenir la capacitat de saltar
d'una imatge a l'altra, d'un concepte a un altre. Ara be, si tot se m ' anes quedant
aqui al cap, tinc la sensacio que el cap s ' aniria fent solid, massis , i que perdria la
capacitat de joc , de maniobra de fer fintes , que es en definitiva alto en que consis-
teix pensar. i,I no s'ha dit tambe, tantes vegades , que cultura es el que se sap i es
el que s'oblida ; que es una forma selectiva i operativa d'oblit? El mateix Norbert
Wiener, el fundador de la cibernctica , va parlar molt sovint que hi ha un sostre
en el nombre de les variables que podem manejar operativament ; que mes enlla
d'aquest nombre la informacio esdeve soroll , ja que ultrapassa la capacitat dels
mecanismes amb els quals la podcm processar i utilitzar. Per aixo jo no acabo
d'entendre aquest entusiasme amb que alguns ens parlen dels banes de dades i la
informacio planetaria que, gracies als ordinadors , tindrem aviat a la nostra dis-
posicio. Peru si jo no m'entene ni tan sols amb la poca informacio que tine! Jo
no es que sapiga moltes coses , pero en tot cas en se moltes mes d'aquelles que
se utilitzar. Vull dir: em sento molt mes tonto que mal informat.

Intel'lectualment i cientificament tambe sembla veritat que ]a informacio que
tenim i els " paradigmes " a partir dels quals pensem son, d'una banda, unes ulle-
res que ens pcrmeten veure i entendre mes, pero d ' altra banda son tambc unes
orelleres que dirigeixen, limiten i sovint cegen la nostra percepcio. La cosmologia
ptolomaica o la geometria euclidiana van servir per a veure coses noves, pero
tambe van servir per a no veure aquelles que anaven en contra dels sous compro-
misos basics . Les teories, a mes, mai no moren al llit. Quart una teoria comenca a
no ser operativa, cis seus usuaris es resisteixen a canviar -la i tracten , ben contra-
riament, de mostrar que , " si afegim una hipotesi auxiliar , encara es valida", o que
"el nou experiment que sembla invalidar-la no es rellevant", o que no es pertinent,
o que no es ... I es que construir una teoria costa prou , i per aixo, quan ] a natura
sembla no portar- se be i no estar d'acord amb ella, un to la temptacio de redefinir
la natura d'acord amb les exigencies de la propia teoria. Hi ha clones una inercia
propia de les construccions que hem utilitzat per a comprendre ] a realitat i que
es transformen (quan deixen de ser valides, pero no sabem ni gosem encara estar-
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nos en) en mecanismes de rebuilt, d'inhibicio o de proteccio davant de noves dudes o
nous concixements. Aixo es veu molt clar cn el mon dels intellectuals. L'inte].1ec-
tual que ha escrit un llibre mostrant que el pop-art era la culminacio de fart occi-
dental, li costa molt de reconeixer, quan es produeix la seva crisi, que cl pop no
era mes que un moment o variant d'un proces. I es que hi ha interessos creats eco-
nomics, pero tambe interessos creats teorics.

Tot aixo es tambe evident en 1'ambit ideologic, on la inercia cultural es fa
especialment palesa. No recordeu, per exemple, aquesta discussio entre un pare
i un fill de disset anys? Arriba el fill de la universitat i diu "s que jo soc mate-
rialista historic, pare, no se si ho entens; hi ha un proces de transformacio de la
realitat i una contradiccio permanent entre les forces productives i les relacions de
produccio; la Historia es dialcctica; tot pensament i tota analisi de la realitat que
no comporta un compromis amb la transformacio d'aqucstes estructures es pur
idealisme", etc., etc. I tots sabem tarnbe que Ii contesta el pare: "Mira fill nmeu,
mira: dona avui a vint persones cent pessetes, cent a cada una, i torna dema; n'hi
haura una que en tindra sis-centes i una altra que no en tindra cap; aixi es la na-
tura, la natura humana, la naturalesa de les coses..." Ara be, el que jo vull sub-
ratliar en aquesta especie de parabola del pare i el fill es que, en el fons, en un
sentit molt profund, tots dos pensen igual: no el mateix, pero si de la mateixa
ntanera. Perque vegem: l'un diu que cal pcnsar amb la historia i l'altre que cal
pensar amb la natura, pero tots dos estan d'acord que es tracta de pensar-amb; a
rebutjar el que el pensament to d'activitat orfena, distant, gratuita i artiticio-
sa; de mirada desconcertada davant del mon. I avui mes que mai comprovem
aquesta necessitat de ]a gent de pensar-amb. Nomes deixen de pensar "amb"
el matcrialisme dialectic quan poden comencar a pensar "amb" el naturalisme
ecologic. No deixen de creure en la cultura fins que s'han apres ]a contracul-
tura; nomes deixen de creure en e] "proletariat" quan ja tenen coin a substitut
el "dissident"... I amb aixo crec que eviten i desaprofiten la gran llico que pot
donar-nos una cpoca de crisi d'evi&ncies corn es la nostra: la de deixar de "pen-
sar-amb" i acostumar-nos a "pensar-sense", sense coartades, sense embuts ni legi-
timacions, tots sols.

Tractare ara d'apropar-me, des d'aqui, al tema del qual s'esperava que par-
16s: de la contaminacio cultural. Jo crec que el creixement desmesurat d'una di-
mensio o aspecte especific dins un medi es sempre cancerigen. Vull dir que el crei-
xement sectorial i exponencial d'una part d'un sistema fa que necessariament aques-
ta part dcixi de servir en el seu entorn i hagi de servir-se'n. I aixo, que podrem
comprovar en parlar de la Informacio i de In Ciutat, to un precedent especialment
esclaridor en la Revolucio Industrial. En ella podem descobrir 1'esquema o model
del que ha passat despres amb la Informacio que avui ens envolta i amb ]a Ciutat
en la qual avui vivim. En efecte; coin sabeu, en la Revolucio Industrial es va pro-
duir el final de la produccio ocasional de bens: ara ja no es fabricaven els objectes
escadusserament segons la seva necessitat, sing que hi havia unes inversions i
una estructura determinades que exigien assegurar els mercats. Ara be, en el mo-
ment en que apareix la Revolucio Industrial, de mercat, del que se'n diu mercat,
n'hi ha nomes de productes o mercaderies. Hi ha un mercat de mercaderies, pero
no un mercat de terres, un mercat de capitals, ni tampoc un mercat de nur d'obra.
Cap d'aquests factors no circulcn encara lliurement ni es defineix el scu valor per la
lliure concurrencia. Pero aixo suposa una contradiccio insostenible pel sistema.
El sector de la produccio de mercaderies (que feu exponencialment i es feu sis-
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tematic) no pogue comptar ja amb un "medi" natural i aleatori d'homes, terres i
capitals. Per aixo els va caldre for una "llei de pobres" que obligues la gent a
baixar a la ciutat a "intercanviar la seva forca de treball", o una llei contra els
nobles que detentaven els drets inalienablcs sobre terres improductives. Calia as-
segurar doncs un "mercat de treball", un "mercat de terres" i un "mercat de ca-
pitals". Pero si per una banda no es podia ja comptar ni confiar on aquests fac-
tors de produccio no controlats, aviat tampoc no es podria comptar amb els "fac-
tors de consum", amb un mercat de sortida de les mercaderies. Tambe va haver
aleshores de controlar o generar fins i tot la demanda.

Dunes be, es quelcom semblant el que avui passa amb la produccio d'infor-
macio o de sol urba. Els mitjans d'informacio no poden comptar ja quo hi hagi
tants esdeveniments com a "noticies" requereixen. Han de produir, doncs, tants
esdeveniments com diaris o telediaris hagin d'omplir. D'aqui el que on 1'argot tcc-
nic se'n diu la "generacio de la noticia", la "creacio de pseudoesdeveniments".
Pet que respecta a la ciutat, els urbanistes han assenyalat ja fins a quip punt la
ciutat ha deixat de consistir on un creixement en l'espai per a transformar-se en
produccio d'espai; fins a quip punt, quan la ciutat creix exponencialment, deixa de
servir el territori i passa, inevitablement, a servir-se'n. El camp, per una ciutat
aixi, es transforma o be on "graner" o be on "parcefla" potencial. La ciutat deixa
d'estar en una relacio organica, homeostatica, o com vulgueu dir-ne, amb el camp,
i aquest es transforma en quelcom que cal instrumentar per at creixement de la
propia ciutat. Amb aquests darrers exemples volia exemplificar un cop mes el
fet que quan un sector de la realitat creix amb desmesura, es produeix aquest pas
del servir-la at servir-se'n.

Ara be; no sempre es el pur creixement el que es patogen. A vegades pot ser
la mida o mes ben dit, 1'escala el que pot ser letal. En aquest respecte ara penso,
per exemple, en la mida dels "Estats Nacionals" europeus quo, bbviament, estan
fora d'escala. Hom to la sensacio que durant un temps aquests estats (Franca, Es-
panya, etc.) eren unitats economicament, culturalment i militarment significatives.
Avui pero, quan una persona de Barcelona. de Reus o de Mataro pensa quins son
els costos que li suposa viure a Espanya o ser espanyol, s'adona que no es 1'excrcit
espanyol el que el protegeix, sing mes aviat l'america i el seu paraigua atomic.
S'adona tambe que les entitats economiques mes significatives es diuen "multina-
tionals", es a dir, que la nacio no es tampoc tan significativa a nivell economic.
Com quasi tots cis Estats Nacionals moderns, Espanya sembla doncs massa petita
per a controlar el proccs economic, per ser agent del desenvolupament cientific o
tecnic, per a heure-se-les amb cis problemes de 1'energia o per a induir la formacio
de grans corrents culturals. Pero alhora massa gran per a generar la participacio
efectiva de les minories, per a administrar amb efieacia 1'educacio i les ciutats,
per a respondre sensiblement a les innovacions, es a dir, a les anomalies socials i
culturals que sorgeixen en el seu ambit. Si resulta, dones, que cis costos que em
suposa a mi viure en aquest "Estat" son mes que cis beneficis, un simple calcul
catala m'aconselleria potser tractar d'estalviar-me aquest intermediari mes feixuc
que eficaq tot aprenent angles i catala, o connectant directament Terrassa amb
les multinacionals i la Generalitat amb Washington o I'OTAN. Aixb gencraria
sens dubte noves dependencies i des de molts criteris pot ser criticat. Pero el que
es un fet es que hi ha unitats politiques que han quedat "fora d'escala". En el cas
dels excrcits nacionals aixo es clarissim -i tambe perillosissim. Quan els excr-
cits d'aquests estats nacionals es queden sense feina real, la seva vocacio es de
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controlar la situacio del pals on estan: com que ja no tenen res a fer cap a fora
tendeixen a "treballar" cap a dintre. Vull dir que es un perill que estiguin sense
fcina. Aquestes unitats fora "d'escala" no son doncs nomcs gratuites i inneces-
saries sino que, com deiem sobre tota informacio no productiva, comporten positi-

ves desutilitats. I es que tota entitat que no mante una relacio organica, instrumental

i real amb el scu entorn no es nomcs inutil sinO que esdeve positivament desutil.
Tambc des de la biologia mateixa podrenl comprovar-ho.

Hem suggerit fins aqui que el saber, la cultura, la teoria, la consciencia, la
informacio i fins i tot 1'organitzaci6 no son millors pel fet de ser "majors"; que la

seva optimitzacio no es identica a la seva maximacio; que per a ser operatives

han de mantenir una relacio organica amb les necessitate tant del seu context com

dels propis desenvolupament i reproduccio de l'organisme. I fins i tot l'aprenentatge

i l'aparellament, activitats que tendeixen a esser considerades inequivocament
afavoridores del proces evolutiu, s'han de mantenir, per tal de ser realment efi-
cients, dins de certs llindars o ritmes adients.

Parlem primer de 1'aprenentatge cultural. Freud va assenyalar que aquest
aprenentatge era funcio de la repressio instintiva, i que aquesta tenia els sews pc-
rills i sobretot els sous limits. Avui dia son els etolegs els qui argumcnten que les
especies que han evolucionat mes son aquelles que han estat capaces, no ja do
reprimir-se, sino mes encara: d'imbecilitzar-se, es a dir, de retardar el creixement

de les cries (un proces quc ells anomenen Neotenia). Per que? Perquc una cria
es plastica, una cria es susceptible d'aprenentatge, una cria, per tant, pot millorar
respecte a la generacio anterior durant el temps que no esta formada, "casada ni
emmainadada". En catala es din "home carat, burro espatllat", i no hi ha dubte
que 1'adult "carat" perd flexibilitat, perd agilitat i vulnerabilitat als nous estimuis.
Per aixo jo crec que la psicologia i la pedagogia sexuals retardataries de la bur-
gesia eren prou justificades i "funcionals" des d'un punt de vista evolutiu. Freud
mateix va suggerir-ho quan va dir que a la burgesia 1'interessava que els sous
homes (i precisament perque, a diferencia de l'aristocracia, basava el seu poder
no sols en la violencia sino tambe, i de tot, en el saber) fossin infants i es for-
messin durant el temps mes llarg possible. El fill de la burgesia havia de ser
enginyer industrial i, si entrava en el proces de reproduccio familiar massa aviat, no
hi ha dubte que les possibilitats de transmissio i d'acumulacio de saber disminuicn.

PcI que respecta a l'aparellament, hi ha un corrent que es mes o menys
moda i que la dreta ha explotat, ]a Sociobiologia, que insisteix que hi ha pautes
biologiques de conducta que no deuen ni poden ser transformades culturalment.
Pels sociobiolegs, per excmple, es pot explicar 1'altruisme huma pel fet que el
comportament dels individus no esta regit tant pel manteniment d'ells mateixos
corn "individus" com pel manteniment dels sous "gens". La infrastructura del
meu comportament, l'autentie motiu de la meva conducta, que jo no conee, son
els "seus" interessos, no els meus. Jo soc un precipitat, una colonia on mes o
menys poden sobreviure i propagar-se, pero tot sovint pot passar que els interes-
sos de la sobrevivencia dcls meus gens no coincideixen necessariament amb l'in-
teres de la sobrevivencia meva com a colonia ocasional de talc gens. Alcshores jo
sere natural, espontaniament altruista, preferint la sobrevivencia de ]a meva cria
(una "colonia" mes jove i amb mes possibilitats d'expansio) que ]a pr6pia.

Deia tambe que la Sociobiologia ha estat utilitzada per la dreta perque a tra-
ves dell seus arguments s'ha pretes justificar fins i tot ics distintes pautes de mora-
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litat o de conducta sexual entre homes i dones. Pels sociobiolegs (i m'estic re-
ferint en especial a un Ilibre que es dill Sociobiology d'E. O. Wilson, professor
de la Universitat de Harvard) el que passaria seria el segUent: Jo, com a mascle,
en la mesura que el que haig de transmetre es un espermatozou, i atcs que en el
meu grup jo tinc possibilitats de transmetre'l moltes vegades o cap (scgons !a
meva posicio en 1'escala dels mascles amb poder, forca o simplement atractius
per a les femelles) no haig de ser mai selectiu en la copulacio. La millor estra-
tcgia dels meus espermatozous perque es perpetuIn es que jo intenti "invertir"
ally on trobi, alla on pugui. Aixo explicaria per que, en cl mercat sexual, l'home
opera i apareix com a oferta i la dona com a demanda; ella com a be escas i I'ho-
me com a oferta excessiva. La femella, en efecte, es troba en una situacio inversa
ja que mentre que jo com a mascle puc tenir, no se, set mil o vuit mil fills (es pot
fer, suposo, un calcul estadistic dels fills que puc tenir), en canvi una dona en
pot arribar a tenir, a tot estirar, diguem vint o vint-i-cinc, que son molt pocs.
D'aqui que 1'estratcgia per a la supervivcncia del seu gcnere sigui una bona in-
versio i no nioltes inversions indiscriminades. El fet que porti nou mesos ]a cria-
tura al seu si, i que despres sovint se la quedi durant la infancia, fa que el seu
interes estigui a fer una inversio sexual sensata i de qualitat. La bona estratcgia
per assegurar la persistencia dels sous gens es una estratcgia qualitativa, mentre
que la bona estratcgia per a un home es una estratcgia quantitativa. Aixo vol dir
que tots dos tenen rao de portar-se com es porten: l'un en ser selectiu, l'altre en
ser abraonat. Com sens dubte ja endevineu, aquestes tesis poden ser i hall estat
explotades per la dreta conservadora per dir que els "rols" sexuals de la dona
i l'home son eterns i intocables. Pero aixo es ja una altra historia.

I ara passo a parlar ja del degradament de la cultura i la seva "inflacio" per
analogia a 1'economia.

Moltes son les raons que van fornentar durant anys el creixement exponen-
cial de 1'amanida de signes entre ]a qual vivim. La concentracio dels centres de
decisio, el creixement de les ciutats i ]a multiplicacio de mercaderies aviat van fer
de la "informacio" un recurs de primera magnitud, una nova i indispensable pri-
mera matcria. Era doncs necessaria una autentica eidosfera de signes tant per a
planificar l'oferta com per a controlar ]a demanda, per a racionalitzar ]a produc-
cio i per a codificar el consum. La terapeutica keynesiana, que havia d'evitar un
altre 29, passava abans que res per la produccio de signes i estimuls virtuals als
quals es conformaria mes tard la realitat: per l'increment de la massa monetaria
(dels "signes" de riquesa) i pel de ]a inversio publica ("signe" de produccio, tal
com recorda el classic exemple de les ampolles que hom enterraria per tal de jus-
tificar despres la feina i les despeses de llur excavacio). I sembla que per tres o
quatre decades -i contra totes les previsions del refranyer- 1'expedient va re-
sultar eficac: n'hi havia prou efectivament de fer sortir al mercat nous habits per
a assegurar a curt termini la produccio de monjos.

Pero sembla tambe que els economistes, igual com els military, estan sem-
pre perfectament preparats per a guanyar la crisi o la batalla... anterior. Perquc
la recessib del 73 no solament no es la del 29 sing que es d'un signe exactament
invers. La crisi actual i les que, segons el Club de Roma, s'acosten, s'assemblen
mes a les classiques crisis "de penuria" per estrangulacio de l'oferta (de cereals,
de fosfats, de petroli ara), que a la crisi "moderna" del 29 provocada per la con-
traccio de la demanda solvent. Faltat ara de les primeres matcries amb les quals
acabar de donar-los un contingut, 1'expedient keynesia d'anticipar i multiplicar els
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signes no podia sing generar ]a seva rspida devaluacio i la pcrdua de credibilitat:
allb que A. Bejin anomena "l'enfonsament del fonament fiduciari dels signes".
I es aquest recel davant uns signes amb mes incrcia que refercncia, mes accele-
rats que no motivats, el que explica el naixement dun nou "fonamentalisme" social
que nomes vol i busca the real thing: For mes que no el signe monetari, es clar,
pero tambe el profeta mes quc el sacerdot que administra els seus signes, el cos
mes que el discurs, la natura mes que la historia o la cultura... I fins la filosofia
mes que les cicncies -assenyaladament les "socials" o "humanes"-, amb la qual
cosa sembla tambe que es confirmi alto que apuntava T. Kuhn respecte a les
crisis propiament cicntifiques: que "cs abans que res en els periodes de crisi ober-
ta quart els especialistes tornen a l'analisi filosofica per cercar-hi un procediment
que resolgui els problemes del seu propi ambit".

Si la sortida keynesiana a 1'anterior crisi va fornentar, doncs, el prestigi dels
signes, Fentrada en la nova accelera el proces de desconfianca cap a aquests sig-
nes i 1'emergencia de nous naturalismes i fonamentalismes mes o menys sumaris
que, si be no han deixat de generar els seus propis signes "organics" o "cosmo-
gonics", son tambe un simptoma que 1'actual desconcert no prove tant de la
manca com de la inflacio de signes sense referent ni garantia: que l'anomia social
resulta avui, abatis que res, de ]a polinomia simbolica.

L'avantguarda, variant cultural del keynesianisme economic, no podia dei-
xar d'experimentar la mateixa crisi. L'avantguarda tambe creia que les formes
cridarien els continguts; que la fugida cap endavant -el "desenvolupisme" ar-
tistic- generaria automaticament nous codis; que la produccio accelerada d'ha-
bits assegurava el floriment de noves vocacions. I aquesta comunitat d'origen i
plantejament aviat es manifests en la natural sintonia de Favantguarda cultural
amb les novel exigencies de renovacio estacional del mercat. Hem vist ja quina
era la reaccio que avui s'apunta davant els signes del "desenvolupisme" econo-
mic. Veurern ara corn ens apareixen els signes del "desenvolupisme" cultural des
de la perspectiva oberta pel 1973:

El mercat dels valors culturals sembla avui reproduir literalment el model d'un
mcrcat monctari com factual, sense patrons ni paritats fixos. Es tracta d'un sis-
tema cada vegada mes tancat de "sabers" o "discursos" que se segueixen, se su-
peren, es recuperen, es denuncien o es critiquen ells amb ells sense exigir cap
refercncia o convertibilitat a fets o expericncies aliens al propi sistema. La "cul-
tura-repressio", la "dialectica de l'amo i de I'esclau" o 1-inconscient" son els
"fets" o punts de partida d'aquests discursos culturals als quals s'oposaran potser
uns altres "fets" de la mateixa indole: la "cultura-jardinera" de Rohem, la "cul-
tura-bricolage" de Levi-Strauss, la "cultura-desig" de Reich. Fets que ningu no
coneix si no cs per 1'6s quc se'n fa en el mercat cultural, i que han arribat a cons-
tituir-se en un decorat interior propi. Els nostres cervells tacats de tinta discorren
aixi agilment sobre unes dades lubricades ja per la cultura de curs legal -la su-
blimacio, falienacio, la ideologia- i que han perdut tot el seu caracter proble-
matic per transformar-se en un assortit tematic d'uns signes culturals que, com
cis asignes de que parla Osgood, nomes existeixen en relacio amb uns altres sig-
nes del mateix camp.

El nostre discurs cultural s'assenta aixi, com el mitic, en uns fets el valor
simbolic dels quals ha cstat ja fixat dins de la mateixa comunitat. Una cornunitat
que engendra o adopta els termes (manipulacio o codificacio, pertinenca o tex-
tualitat), les teories (transformacionalisme, freudo-marxisme), les "eiencies" (lin-
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giiistica, genetica, etologia, sociologia) o les practiques (subvertir, recuperar) ne-
cessaris per a la seva manutencio i renovacio periodica. Mancats de rcfercncia
propiament externa, tots cis valors del camp son subjectes a ]a cotitzacio del propi
mercat cultural: baixa la cotitzacio del Principi d'lndeterminacio i puja la de
1'ADN com a metafora ideologica: puja la guerra i trontolla la llengua com a mo-
del ideologic; es referma el terme catexis i baixa el terme vivcncia coin a imatge
psicologica; descendeix el discurs estructural i el de l'eeonomia libidinal aconse-
gueix mantenir la seva cotitzacio en amalgamar-se amb l'ergonomic.

Peru la produccio acceierada d'aquests valors culturals fa la seva converti-
bilitat i us efectiu cada vegada mes problematics. La rapida devaluacio dels dis-
cursos culturals genera ara una actitud davant el coneixement analoga a la que
hom to amb els diners: l'ansietat de retenir a la ma una moneda que cada vegada
val menys. Ja no podem elaborar o aprofundir els coneixcments; cal renovar-los,
invertir-los, reciclar-los. El fet de concentrar-se en un tema suposa el rise que
aquest es devalul abans d'haver arribat a aprofundir-hi. Mcs que no formar-nos
ens cal informar-nos. L'especulacio teorica es reinscriu ara sobre 1'especulaci6
economica. La produccio discursiva segueix aixi el mateix principi do la prolife-
racio i malbaratament de la produccio mercantil. I pateix la mateixa contrapar-
tida: la sistematica obsolesccncia dels sous productes i la pollucio del seu cntorn.
La multiplicitat d'estils, corrents metodolbgics o alternatives a disposicio de Fin-
dividu li impedeixen ja una relacio personal amb elles, que viu com a repertori
extern de possibilitats formals alienes al seu desenvolupament intellectual, sensual
o expressiu.

He assenyalat fins ara alguns trots de la nostra produccio cultural: autore-
fereneia, tolerancia interna, eodificacio rigorosa del que es extern, etc. Tots ells
ajuden a conformar una imatge de ]a Cultura com a realitat objectiva i ideal:
com una cosa que "es en alguns llocs" -en els llibres, en els niuseus-, que hom

pot arribar a tenir amb esforc -tenir una cultura, una educacio- i quo, si ja ho
posseeix, ho ha de "conservar" -mantenir-se a la seva alcada, concixer-ne i
apreciar-ne els darrers corrents. La delectaci6 i 1'exercici cultural deixen pas a la
dedicacio aplicada del consumidor de cultura quo aspira a connectar la seva ex-
pericncia subjectiva -alto que de fet li agrada- amb limperatiu cultural objec-
tiu -alto que sap que es valu6s i que encara no ha estat superat. Aleshores la
cultura ja no es un tipus d'expericncia que podem tenir, deixa fins i tot de ser una
realitat que podem concixer, i es constitucix en un ens ideal del qual podem saber
alguna cosa: de complement directe i concret del concixer es transforma aixi on
complement indirecte i universal del saber.

Pero aquest saber "de" la cultura no es ja aleshores el cami cap a ella, sing,

propiament, el seu succedani. Quan alguna cosa s'arriba a constituir noticia o in-

formacio cultural sovint estem mes lluny de la seva expericncia que quan encara

no se'n sabia res. Nietzsche va predir que la Mort de Deu tardaria un segle a

arribar a oides nostres. No ha passat ni mig segle i la noticia s'ha difos fins al

punt de constituir una cover story de la revista "Times", la qual ara cuita a anun-

ciar-ne el renaixement. Tanmateix, ha arribat precisament com "noticia", tafaneria

o confidencia de "com es viu", d'"alto que es pensa". La noticia suplanta o di-
fumina d'aquesta mancra el contingut d'allo que promulga on introduir-ho com a
"informaci6" cultural. (Alguna cosa semblant a la Mort de Deu nietzschiana li ha
passat a l'Inconscient freudia o a la Infrastructura marxista.) Quan Sklovski, i
Tolstoi i Proust mantigueren que la condicio de 1'experiencia estctica era preci-
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sament la "manca de familiaritat" amb els objectes , no feien res mes que definir

ad contrario aquest efecte narcotic sobre la nostra sensibilitat de tot allo que no

veiem perque "ja ho sabem" o "ho donem per descomptat".

"La critica i la informacio culturals -escrivia Blanchot- tenen a veure

amb el rumor anonim i impersonal ; amb 1'entesa que es dona pels carrers del mon

i que fa que tothorn sapiga d'avancada de que va tot, be que ningu no sapiga res

en particular ." I, es clar, d ' allo que se sap , d'allo unic que es pot saber, no es de

fets i obres sing d' ens o de valors . Aviat arribem al convenciment que en algun

lloc hi ha alguna cosa que es diu "la Novella" or "el Barroc"; que tambe hi ha

alguna cosa que es diu 1"`Art" o "la Cultura" que, corn 1"`Orgasme total" de que

parlen els llibres d'iniciacio sexual, potser experimentarem algun dia. Mentres-

tant, les ressenyes o les critiques de llibres i de pellicules ens ofercixen el nivell

just de comprensio i de vibracio necessaries per a guiar la nostra resposta i fer-nos

sentir que participern efectivament de "la cosa mateixa". Les revistes poc o molt

especialitzades ens alimenten aixi amb un assortit de punts de vista preparats per

a operar corn a criteris , de frases perque funcionin corn a sentiments , de topics

perque facin de pensaments; de judicis que passen per analisis i d'opinions pre-

sentades com judicis. Llavors aprecien les obres com a mostra d ' un current, una

alternativa , un estil , una nova generacio, una escola o una metodologia que s'hi

suposen encarnats . Alto que llegim , contemplern o adquirim sempre es " una" cosa:

un Miro, un llibre d' antipsiquiatria, una obra informalista , un best-seller . "El pu-

blic nord-america -deia Norman Mailer- no es capac d'agafar un llibre si no

es famos." Entre el corrent que representa i la polemica i la critica que suscita,

l'obra roman una simple ocasio de l 'intercanvi de signes o d'imatges establerts:

de "valors" culturals dels quals les obres no son mes que un pretext, una mostra

o un excipient . Aleshores, i corn al mon comercial , s'aboleix la realitat sensible

de les cores a canvi del seu signe fins que ja res no s'interposa entre la forma i el

significat o entre l'obra i el valor, entre el producte cultural i la seva "imatge" de

curs legal, que es el que de debo consumim. Excuseu-me per aquest final una

mica melodramatic. Espero que tindre ocasio de parlar, un altre dia, de 1'altra cara

de la moneda.


