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No és difícil detectar en el debat polític
actual una clara confrontació entre
els suposats cosmopolites i els nacio-
nalistes. El primers acusen els segons

de provincians. Els segons acusen els primers
de desarrelats. En un país tan petit com el nos-
tre, és especialment urgent afrontar un debat
d’aquesta naturalesa i veure els estrats i can-
tells que s’hi amaguen.

EL COSMOPOLITA ES RECONEIX com a ciutadà del
món. Entén que les nacionalitats són residus
de la història, expressions del passat que han
de ser superades per una nova consciència i
per un nou sentit de pertinença. Els cosmo-
polites consideren que l’aferrament a una
identitat simbòlica, cultural, històrica o lin-
güística és el ferment de molts conflictes i
que, precisament per això, cal desballestar
aquesta consciència i suplantar-la per una
visió més ampla, per un sentit de pertinença
planetària. Ser ciutadà del món significa, se-
gons ells, viure obert a tots i a tothom, no ex-
cloure ningú i superar aquella típica disjunti-
va entre nosaltres i els altres. Els cosmopoli-
tes consideren que la base de comunió cal que
sigui una Constitució universal, un sistema
de drets i de deures pactats i consensuats per
tots els éssers humans del planeta. Són par-
tidaris d’una ètica mundial, d’un govern mun-
dial i d’una justícia planetària.

ELS COSMOPOLITES CONSIDEREN QUE el nacionalisme
és, al capdavall, una forma de provincianisme,
una expressió de la consciència excloent i pri-
mària de la humanitat que no és capaç de reco-
nèixer el que uneix tots els éssers humans més
enllà de les sigles, les formes, els símbols i els
credos. Qualifiquen el nacionalisme de ressen-
timent ètnic i entenen que cal educar els nens
en el patriotisme constitucional, en l’amor al
Tot, en el reconeixement de la idèntica digni-
tat entre tots els éssers humans i els pobles de
la Terra. Veuen en la vindicació nacionalista
una expressió d’odi a l’altre, de xenofòbia, i el

defineixen com el brou de cultiu del terrorisme
i la desestabilització geopolítica.

L’ERROR DELS COSMOPOLITES CONSISTEIX a contrapo-
sar dialècticament obertura i arrelament. L’ar-
relament i l’estima per la pròpia terra i tradició
no han de significar, necessàriament, l’odi i el
rebuig de l’altre, tampoc el desinterès per les
altres formes de vida i de cultura. Cal reconèi-
xer que, a voltes, el nacionalisme és molt reac-
tiu i es nodreix, espasmòdicament, per oposi-
ció al més fort, però hi ha un amor cap al que és
propi que, a la vegada, es tradueix en una forma
benvolença envers tots i tothom. Només quan
la pròpia cultura és ignorada i aixafada es ge-
nera un sentiment reactiu de rebuig i d’hostili-
tat cap a la identitat més gran.

L’ARRELAMENT, A MÉS A MÉS, ÉS L’ÚNICA manera de
conèixer amb profunditat una terra i una tra-
dició. El cosmopolitisme postmodern no és
altra cosa que una frívola expressió de moder-
nitat, però, a la vegada, és una traïció dels ver-
taders ideals d’Immanuel Kant. L’home desar-
relat no és de cap lloc i, per tant, no està dispo-
sat a donar els seus recursos, el seu talent i la
seva força per fer créixer cap identitat més
gran que ell. El cosmopolitisme és, molt sovint,
una forma d’excusa.

TAL VEGADA, UNA VIA DE SOLUCIÓ ES POT trobar en la
bella i afortunada expressió forjada per Ulrich
Beck: el cosmopolitisme arrelat. Contra el cos-
mopolitisme buit, es fa necessari defensar un
cosmopolitisme que reconeix el valor i la rique-
sa de cada identitat, però sense dissoldre-les en
un Tot sincrètic. La riquesa del món consisteix
en la pluralitat de formes de vida i de cultura
que s’hi manifesta. És pertinent transcendir el
concepte d’identitat pètria i veure la porositat
inherent a tota identitat. Contra el nacionalis-
me provincià i excloent que aixeca murs i gene-
ra conflictes, cal descobrir el que subterrània-
ment uneix tots els pobles i identitats, més
enllà dels seus colors i singularitats.
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Cosmopolitismearrelat
“L’error dels cosmopolites
consisteix a contraposar
dialècticament obertura i
arrelament. L’arrelament i
l’estima per la pròpia terra i
tradició no han de significar,
necessàriament, l’odi i el
rebuig de l’altre”

Nepotismefamilista

L’article de la sociòloga Eulà-
lia Solé en aquesta pàgina de
l’AVUI titulat Un atur acla-
parador, desmunta la tesi
d’alguns neoeconomistes
sobre una “esperada reac-
tivació del model familista

propi de l’Europa del sud,
que enllaça economia i pa-
rentiu i és un para-xocs an-
ticrisi”. Utilitzant dades de
la Catalunya de l’any 2006
(en què l’economia produc-
tiva va anar reculant en-
front dels serveis i que en
aquest sector el 57% dels
llocs de treball corresponi-
en a personal no qualifi-
cat), Solé ho posa en dubte
perquè el nostre país, en
comparació amb la crisi es-
panyola i alhora mundial,
“ha anat rodolant des de

treballs precaris, inesta-
bles, temporals a un atur
que ens comença a aclapa-
rar”. El que faci la família
(del model que sigui) en
aquest capítol serà tan ine-
ficaç i fútil com les mesu-
res intervencionistes de
l’Estat. Més no pels matei-
xos motius, car el factor
humà actua no com a para-
xocs anticrisi sinó com a
estímul transgressor de si-
tuacions humiliants com
les que imposa un capita-
lisme desgavellat, disgre-

gador de la família i a les
acaballes. Tanmateix, les
acaballes poden ser llar-
gues i l’intent de servir-se
de la família, encara que
sigui els uns contra els al-
tres, per respondre a una
estratègia impossible fa
encara més interessant i
necessari l’article d’Eulàlia
Solé. I aquesta seria la ma-
nera més inútil de resoldre
això que en diuen “crisi glo-
bal” i “crisi de la família”.
En realitat, aquest model
familista és nepotista. És

l’as que s’han tret de la mà-
niga els que, en nom de la
família, l’intenten conver-
tir en para-xocs del progrés
i de la solució possible a allò
que, com diu amb encert
Solé, “ens té aclaparats”.
En un moment de confusió
com el que vivim, potser
caldria aclarir què cal en-
tendre per model familista.
Alguns pretenen culpar la
família de tots els proble-
mes que ens aclaparen exi-
gint-li el que no reclamen
als veritables responsables.

EN DIRECTE

Placebos i
medicina
ortodoxa

David
Bueno

La ciència segueix uns proce-
diments molt estrictes per va-
lidar els resultats, entre els
quals comparar les dades ob-
tingudes amb la intervenció
d’allò que s’assaja i sense,
per delimitar-ne l’efecte
real. En recerca farmacolò-
gica s’empren placebos, fal-
sos medicaments fets amb
productes inerts que, per
donar per bo l’assaig, no han
de produir efectes significa-
tius. Fa un parell de setma-
nes es va fer públic un estudi
segons el qual “l’acupuntura
funciona”. Ara bé, la majoria
de pacients amb cefalea als
quals es van inserir les agu-
lles de forma incorrecta –el
placebo– es van sentir tan
alleujats com aquells a qui
s’havien aplicat correcta-
ment, fet que suggereix que
l’efecte més important és
probablement psicològic, no
pas directament somàtic.
Actualment hi ha diverses
medicines alternatives re-
gulades per llei, però per de-
mostrar els seus efectes
reals els professionals hauri-
en d’aplicar correctament el
mètode científic. Potser, en
fer-ho, es veuria que molts
dels suposats efectes tera-
pèutics només són reforços
psicològics, altrament im-
portants en qualsevol trac-
tament. Això fa que em pre-
gunti per què en la medicina
ortodoxa el reforç psicològic
és aparentment menor. No
és una pregunta banal, per-
què tant l’efectivitat real
dels mètodes i productes
utilitzats sobre les causes fí-
siques de les dolences com
el convenciment de la perso-
na són importants per a la
seva recuperació. ¿És pot-
ser qüestió del tracte com-
prensiu amb el pacient,
més elaborat en les medi-
cines alternatives que en
l’ortodoxa, o és l’exotisme
de la teràpia, que apel·la a
la fe en la curació?
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