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Filòsofs del terror

LacaigudadelMurdeBerlín
l’any 1989 va enterrar una
idea tocadademortdesde
feia dècades: el socialisme
real.Vintanysdesprés,pe-

rò, alguns filòsofs continentals, com
araAlainBadiou, ToniNegri o Slavoj
Zizek insisteixen, encoratjats per la
crisi econòmica i unanova generació
de joves indignats, a recuperar el que
alguns d’ells anomenen la “idea eter-
na”del comunisme.

En el seu últim as-
saig polític,Lahipòtesi
comunista, publicat en
anglèsperVersoenfor-
matpetititapesverme-
lles com si es tractés
d’unnouLlibre roig de
Mao,AlainBadioupre-
senta una crítica esti-
mulant del consens li-
beral que impera avui
endia.Comescriuel fi-
lòsoffrancès,ladefensa
actualdelademocràcia
ide l’economiademer-
cat s’acostumaa fer so-
bre la base dels dos
grans fracassos del co-
munismedelseglevint:
econòmic (la incapaci-
tat de superar Occi-
dent) imoral (el fet in-
discutibledelaliquida-
ciódemilionsdeperso-
nes al gulag). Dit
altrament, la justifica-
ció del sistema liberal,
al qual donen suport,
amb petits matisos,
tant conservadors com
socialdemòcrates, és
sobretot una defensa
pragmàtica o realista
que apel·la a l’absència
de cap altra alternativa
política creïble i al fet
d’haver arribat a “la fi
de lahistòria”.

Per Badiou, però,
aquesta resposta libe-
ral, que oposa la raó
empírica i el sentit co-
mú a l’abstracció polí-
tica pura, és insufici-
ent. El capitalisme de-
mocràtic no solament
no ha creat una socie-
tat emancipada i justa,
formadaperciutadans
lliuresi iguals,sinóque
ha exacerbat totamenadedesigual-
tats i explotacions a escala nacional
i mundial. Per això, el comunisme,
avui com amera hipòtesi o possibi-
litat, demà com a realitat política,
continua sent just i necessari.

Totiquel’execuciódelaideacomu-
nistafracassàalseglevint,elsseusvan
ser fracassos puntuals, lligats a situa-
cions històriques particulars. Badiou
absolelprojectecomunistadelscrims
contralahumanitatcomesospelspar-
tits, líders iestatscomunistes.Lades-
truccióquevaacompanyarelsocialis-
med’estatvinguéd’unaaplicaciómolt
específicadelcomunisme,sobretotes-
talinista,queconfiavaenelpartitil’es-
tatcomainstrumentsdetransforma-
ció política i social. I, per tant, els er-
rors a la Unió Soviètica no ens han
d’impedirfertotamenadeprovatures
fins a crear un comunisme amb cara

humana. O, com ja deia Mao i recull
Badiou, no ens ha d’estranyar si hem
de fer 10 o 20 revolucions per empè-
nyer la societat fins al comunisme.

Badioutéraóenunacosa:ladefen-
sa negativa (o churchilliana) que se
sol fer del capitalisme democràtic
com l’alternativa menys dolenta és
dèbil, poc heroica. Però el pensador
francès fa trampa. Dóna per des-
comptada,sensediscutir-la,unacer-
taantropologia,unacertanaturalesa

del’home.PerBadiou,enlíniadirec-
taambRousseau,elcapitalismeielli-
beralisme corrompen l’individu, i el
converteixen en unmanyoc d’inte-
ressosegoistes idepassionsparticu-
lars. La seva abolició (i l’abolició de
toteslesinstitucions, inclososelpar-
tit polític i l’estat, que corrompen
l’home) bastarà per restablir la hu-
manitatde lapersona i reconciliar la
seva llibertat amb la llibertatde tots.

Aquestaperspectiva,evidentment,
éserrònia i gairebé infan-

til. Només cal fer una
mica d’introspecció
individualperintuir
quelespassionshu-
manes, desde l’en-
veja fins al ressen-
timent i des del
desig de venjança
fins a l’anhel de
poder, precedei-
xen tota forma
institucional de-
terminada i, es-
clar, tota estruc-
tura social mo-
derna. Com que
la violència, te-
mible,engendra-
da per les socie-
tatsanticapitalis-
tes del segle vint
no prova res als
ullsdeBadiouiels
seus seguidors,
proposodosexem-
ples diferents. Se-
gons l’evidència ar-
queològicaiantropo-

lògicamésrecent,ales
comunitatsdecaçadors

i recol·lectors, que són el
cas més allunyat possible

d’una economiademercat, al
voltant d’un 25 per cent dels
homes adultsmorendemort
violenta.D’acordambexperi-
mentsfetsenunaquinzenade
societats molt diverses per

economistes i antropòlegs (i pu-
blicats al volumFoundations of hu-
man sociality), els nivells de coope-
ració i confiança interpersonalmés
alts es donen a les societatsmés co-
mercials i capitalistes del planeta.

Contràriament a la hipòtesi de
Badiou, sónelsmercats iel sistema
democràtic(conjuntamentambal-
tresinstitucionscomeldretilare-
ligió)lesquecontrolenimoderen

lesnostrespassionsmésprofundes i
les que ens domestiquen i civilitzen.
Peraixò,quanelrevolucionari(ipar-
lodel revolucionari benintencionat)
liquidatotesaquellesreglesdejocen
nomdelavirtut i l’emancipacióindi-
vidualicol·lectiva,l’únicquetrobaés
oelcaossocialmésabsoluto,enelmi-
llordelscasos,unadiversitatd’opini-
ons generalitzada, completament
oposada als seus somnis absoluts
d’unitat social.

L’únic quepot fer aleshores és re-
córreralterrormésradicalperrefun-
dar la personahumana.La guillotina
funcionasensecapmenad’escrúpols
finsalparoxisme.Comenlafasejaco-
binadelaRevolucióFrancesa,quanel
fiscal de l’estat Fouquier-Tinville va
declarar públicament per la conde-
manamortdelquímicLavoisier: “La
repúblicanonecessita científics”.
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Segons un estudi, els
nivells de cooperació i
confiança interpersonal
més alts es donen en les

societats més comercials i
capitalistes del planeta


