
MENORCA - Viernes 20 enero 1995 O inión 5
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E n la nostra histórja s’ha produít un constant referent comú que ha marcat unes
condicions históriques i socials de gran trans
cendéncia: les lleis inquebrantables i inamovi
bles de l’Antic Régim; la lluita per una supo
sada superioritat religiosa en qué es basá la
Guerra Santa; la submissió de les cultures pri
mitives —començant pel descobriment d’Amé
rica i destacant, entre tants, els genocidis de
les cultures fndies a Nord-América o els
desastres africans (que arriben fins avui dia)—
per part de l’expansió colonial; la mecanitza
ció de l’home a les zevolucions industrials,
caracteritzada tan be a Moderm limes de C.
Chaplin;... són tot un conjunt de fets que pos
seeixen com a denominador comú la tendén
cia a l’eliminació de la diversitat antropológi
ca i, en conseqüéncia, cultural, juntament amb
la deshumanització. Davant aquesta realitat,
peró, som conscients del que açó representa?
Sabem cap a quin destí ens porta aquesta
tendéncia? Perqué tots aquests successos que
semblen ser tan llunyans sorgeixen d’una sim
ple i quotidiana lluita de contraris que és la
font de tots els nostres problemes: la dialécti
ca entre la uniformitat i la diversitat.

L’existéncia d’aquests dos antónims no
només provoca un simple antagonisme que
correspon en l’ámbit de la lingüística, sinó
que també engloba tot un camp d’acció molt
més directa en qué la seva aplicació és imme
diata. 1 és que, inicialment, la uniformitat pro
y a la indiferéncia davant la realitat d’alló
que é~ propi de cada persona, mentres que la
diversftat incita a l’enriquiment cultural, l’as
sumpció tl’alló propi que identifica la persona
en si mateixa com a element a defensar per tal
de no veure’s ~amenaçada.

A més, la uniformitat esdevé un empobri
ment personal i humá ja que impedeix un
aprenentatge collectiu. Potenciar la diversitat
permet el diáleg, a nivéil metafísic, entre dos

o més elements diferents, possibilitat d’una
fonnació parcial perqué sempre s’ha donat el
cas que dues cultures s’enriqueixin mútua
ment (des d’aquest punt de vista, la Recon
questa fou meravellosa!). Millor dit, si podem
contrastar diferents opinions o perspectives
grácies a la diversitat sobre un mateix tema,
podrem tenir un veritable coneixement. Ara
bé, per aconseguir aquest aprenentatge hem
de partir d’un principi básic que la uniformi
tat no posseeix i que és la dissemblaça.
Adhuc, la uniformitat ens porta al desconei
xement de la nostra realitat ja que de la mdi
feréncia neix l’automatització. Si no podem
comparar o escodar la realitat, si permetem
que les llengues es perdin, que les étnies
desapareguin o que les cultures es destruei
xin, tot aixó provoca una miséria humana que
queda reflexada en espills com 1984 o en
algunes frases de Memaries d’Adriá, és a dir,
en la mecanització de la societat, ja que per
dem els referents que ens fah humans. Podem
dubtar, així, que la uniformització és, alesho
res, l’esglaó anterior a la mecanització? Sem
bla que la diferéncia entre nosaltres i un ordi
nador és la nostra consciéncia, peró només hi
ha una passa per ser com máquines i viure
dintre un Darwinisme collectiu en el qual qui
produeix més o qui aprén més en menys
temps és apte per viure en aquesta comunitat,
mentres que aquell que no aconsegueixi adap
tar-se a la competéncia será eliminat. Així
doncs, avui en dia, podem parlar d’una Selec
ció Natural en termes socials.

Tot aquest plantejament ens porta a la con
clusió de l’existéncia d’un triangle tancat for
mat per «la mecanització», «la uniformitat» i
«la indiferéncia». Com que aquests tres ter
mes s’identifiquen, només cal l’aparició d’un
d’ells per veure com apareix aquest triangle i
domina —com ja está fent— la nostra societat.
El pitjor, peró, és que aquest triangle actua en

les coses que semblen no tenir massa
importáncia. La música máquina, per exem
ple, no és res més que un soroll que actua en
un conjunt de persones en el qual tothom perd
la seva personalitat, la seva individualitat, per
tal de convertir-se en una amalgama híbrida
que destaca per la seva ment inoperant i perla
seva manca de referents humans, tot amanit
amb aquest soroll reiteratiu d’un ordinador
musicalitzat que no reflexa cap sentiment. ¡
qué podem dir del servei militar? Institucié
obligatória en qué tots els nois van vestits
iguals, tenen el mateix tallat de cabeil i respo
nen al nombre gravat en un fusell. Tots ells
mengen el mateix i estan sotmesos a una
organització jerárquica que crea «máquines»
al servei de la pátria. Quan s’intenta que el
catalá o qualsevol llengua sigui substituida
per una altra, no s’est~ produint una disminu
ció de la pluralitat? Els nous moviments fei
xistes no corresponen a aquest objectiu? Tot
xenófob vol, sens dubte, mantenir una puresa
racial i que no es pennenti l’existéncia d’un
ésser diferent a ell. Potser el sistema d’ensen
yança o la Selectivitat no estan pensats per
convertir-nos en máquines? Competéncia per
veure qui treu la millor nota durant tot el curs
i ser «més» que els altres (als exámens de
Selectivitat no tens un nom sinó un codi de
barres!!)

¡ els exemples s’escampen i s’escampen des
de les modes fins els «gameboys» o qualsevol
altra cosa. Personalment, em qüestion si hem
de permetre encara aquesta manipulació.
Quina és l’elecció?, ¿una diversitat de cultu
res reunides per una obligació que només per
met existir tot alló que es pugui admetre o bé
una igualtat diversificada en qué les premis
ses de l’enriquiment mutu, la comunicació i el
respecte siguin primordials? ¿Qué volem, una
unitat pluralitzada o una pluralitat unificada?
«That’s the question».

PREMI «DOMINGO MARQUÉS» DE 1995
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La unitat pluralltzada o la pluralltat unificada?
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