Les pretensions de l’universalisme

En aquest assaig l’autor qüestiona les diferents versions que l’Occident s’ha fet de la seua relació amb els no «europeus». En nom d’un
pretés universalisme dels seus valors, ha tractat d’intervenir per propagar-los entre els «bàrbars», no en benefici d’aquests, sinó en funció dels propis interessos.

Una característica essencial de la civilització occidental –troncalment europea– és que sempre s’ha considerat com
a paradigma i garantia d’uns valors absoluts, inqüestionables, bé perquè estaven fonamentats en la revelació
hebraica, bé perquè tenien l’origen i la
justificació en la raó, bé per les dues
coses alhora. La Veritat, el Bé i la Bellesa s’havien d’escriure així, en lletres capitals i, per tant, constituïen els punts
de referència cardinals de la vida humana de tots els homes. En conseqüència, tenim per se un abast universal.
Però el fet –és l’altra coordenada de la
civilització europea o paneuropea– era
que aquesta concepció s’havia d’aplicar
en els diferents i múltiples espais culturals del món, que s’apartaven o contradeien el model europeu. L’universalisme
teòric s’havia de traduir en un universalisme pràctic. Era la justificació d’una
Europa expansiva, conqueridora, exploradora. La pràctica, blindada amb aquest
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universalisme, comportava la destrucció d’altres pobles, els assassinats massius, l’explotació de les terres i dels homes
en benefici dels vencedors revestits dels
valors universals. Era l’universalisme de
la rapacitat universal.
Aquest problema –o aquesta contradicció– és el pinyol del llibre d’Immanuel Wallerstein, que analitza i
denuncia l’universalisme europeu i la
seua «retòrica del poder». L’autor remunta històricament la qüestió a la
memorable polèmica entre Bartolomé
de las Casas i Ginés de Sepúlveda a
propòsit de la conquesta espanyola del
Nou Món. Las Casas es traslladà a
Americà el 1502, on va ser ordenat el
1520. Durant els anys que hi va viure,
va poder veure els estralls, «la destrucció de les Índies», i va publicar un relat en què examinava lúcidament i
honestament aquesta situació. Ginés
de Sepúlveda, de l’altra banda, justificava l’acció colonitzadora com una acció evangelitzadora, que és l’argument
que va adoptar la Corona.
L’autor analitza els arguments de l’un i
de l’altre i es posa decididament del costat de Las Casas. I ho fa, justament, perquè a hores d’ara ens trobem amb el
mateix problema. Les idees de Las Casas no han perdut actualitat, ja que l’acció dels universalismes europeu i
nord-americà continuea operant en
nom de raons semblants a les de Ginés
de Sepúlveda. No s’apel·la ja –o no bà-

sicament– a la missió evangelitzadora,
sinó a la missió civilitzadora, als valors
universals de la democràcia, als drets humans. Per contra, Wallerstein repassa els
crims que s’han comés i es cometen, justificats com un combat contra la barbàrie en nom d’unes idees universals.
Una altra forma de justificar l’intervencionisme va ser, durant el segle XIX,
l’«orientalisme», és a dir, la visió de les
grans civilitzacions no europees com
unes manifestacions particularistes, essencialistes, incapaces de progressar. A
partir sobretot dels anys que seguiren
el final de la Segona Guerra Mundial,
el plantejament «orientalista» s’ha vist
contestat pels «orientals», per boca,
particularment, d’intel·lectuals com ara
Anouar Abdel-Malek i Edward Said.
Finalment, és l’etapa en què es trobem
en les últimes dècades, la versió «occidental» de la posició universalista és la
que l’autor anomena «universalisme
científic» que, al contrari de l’humanista, es basa no tant en un conjunt de
valors únics com en l’afirmació d’unes
«normes objectives que governen tots
els fenòmens en qualsevol moment
del temps». L’autor examina aquesta
concepció com una pretensió més de
les grans potències i proposa, com a alternativa, tot i que no arriba a explicar-la, un «universalisme universal»
que permeta sortir de la crisi del sistema-món modern.
 Josep Iborra
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