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A tall d’introducció.

A Ta frontissa del tercer mil· lenQ, Ta pregunta per l’individu, duu
l’estigma del tòpic. Se
sent a dir, o s’intueix, maTgrat els esforços que fem per dissimuTar
-hW, que “l’iVdividu”
està ferit de mort, com tants altres conceptes forjats per Ta filosofia moral i
l’antropologia clàssica. Una tradició de filòsofs de Ta sospita ja ens hW havia anticipat
amb tons més aviat apocalíptics, però avui en tenim prou amb Ta vuTgar acció d’obrir el
diari per constatar que sota les grans parauTes s’amaguen retòriques minúscuTes i
misèries ínfimes1. La ventada estructuralista i antQhumanista, que va bufar amb força a
l’últim quart del segle XX, semblà cTausurar les antigues creences vincuTades a grans
mots altisonants i feu cada cop més difícil destriar entre els valors proclamats i els
preRudicis inconfessables. Des d’aleshWres Ta qüesti
ó de l’individu –amb tots els “isUes”
afegits
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vinculat al concepte ha canviat radicalment. Estem a punt d’aconseguir la clonació
d’
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obvi que l’hWme ha perdut identitat substancial i que rg u nWmés en el Roc de miralls de
les seves representaciWns, en un món cadacop més atWmitzat i miViaturitzat..

Si 0

plantegem, però, d’una manera més profunda, en la derrota de la Ql· lustració

trobareU també alguns elements del seu triWmf. CWnvé recordar que el famós “regne de
la crítica” nW nWmés es realitzà en forma de raciW
Valitat tècVica–coU va subratllar el
positivisme- siVó també–tal coU ha destacat la postmoderVitat-
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clerical) i que T’individu monadoTògic, originat en T’harmonia preestablerta de la societat
de propietaris, és també un individu insegur, malgrat revestir-se amb Ta cuirassa de la
ciència.

No estem a Ta Barcelona del XVIII, ni portem perruca, ni parlem–ai las!- a T’Acadèmia
dels Desconfiats. Ni tan sols Vo queden mossens beneficiaris d’una parròquia llunyana
que facin tertúlia amb marquesos i arbitristes al voTtant d’una xicra de xocoTat
a. ÀdPuc
el món de la poTitessetal com T’entenia el set-cents ha passat avall. Però, malgrat tot, hi
ha alguna cosa seriWsa que compartim amb els iT· Tustrats, perquè són ells els qui ens van
descobrir el concepte d’autoVomia -i l’individu és estrictament Ta conseqüència
antropoTògi-0 de T’autonomia moral. Si encara ara ens abelleix conversar sobre l’àmbit
de l’individu és perquè alguns savis més o menys excèntrics del XVIII va suposar que
tenia un cert sentit T’afirmació iròni-0 i joiWsa de Ta pròpia difer
ència, al si d’un món
estamental. A T’individu com a descobriment antropoTògi- Ti pertoca un espai originat
més enllà de la persona (pensada a Grècia a partir de la màscara tràgi-a que “per -sona”).
Però, malgrat tot, T’individu Vo és encara ciutadà (concep
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obria el camí per a la consciència dissortada pròpia de la societat de masses. La
prQmacia que els il· lustrats van donara l’energia (i al canvi sobre l’estàtQca) tQngué una
doble conseqüència, força ambivalent: van posar les bases de l’individualisme i, alhora,
van rg ir la porta a una comprensió del canvi com a “logos”, dins el qual3.inalment va
dissoldre’s també el propi
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contemporanis. Finalment, la proposta originària de les Llums sobre l’individu
(l’autonWmia Uoral) nW és separable de la qüestió de l’escepticisme. Pensar avui la
il· lustració significa formular l’autonWmia de l’individu de tal Uanera que nW resulti ni
tan àmpTia que ens porti a desconèixer els límits que imposa la sociabiTitat, ni tan
reduï da que converteixi l’individu en una pura expressió o imatge de la comunitat. En
qualsevol cas, l’escepticisme resulta imprescindible cWm a antídot al dogmatisme.
Repassar l’aportació de les Llums, de Mandeville a Diderot no té nWmés un interès
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cara inseparable de la positivitat il· Tustrada. L’amor propi i l’interès particular -que
ocup
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virtuts, l’element que ens permet llegir les aportacions il· lustrades en una clau
10
d’autonomia i no només en un sentQt utilQtarQsta planer
. La reivindicacQó il· lustrada

d’un subjecte fort no constQtueix només una mena de contrapès moral o una ideologia de
la consolacQó davant la dQssort. Més aviat al contrari, sense l’afirUacQó del jo cap
aventura moral no té les característQques de Uaduresa i de llQbertat crítQca que la fan
possible. La feblesa pWstmoderna de conviccions lluny de ser una dimissQó de la
racionalQtat n’és la seva conseqüència adaptatQva a un món plural, que les mateixes
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conceptes que porten contradictòriament el primer a la submissió Q el segon a l’exaltació
de la diferència.

Suggereixo que si l’ètica kantiana ha estat al centre de la crítica postmoderna és perquè
malgrat –
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l’amor propi sempre tindrà l’avantatge de no prometre més del que estrictament pWt
donar (un autocontrol de Tes emocions, una harmonia preestabTertadels interessos)
L’amor

propi

d’un

indivQdu

no

consciència de provQsionalitat (que no cal confondre amb relativisme). Convé deixar
clar que l’amor propi només és pensabTe en una societat d’humans que se saben a si
mateixos deficitaris i que no se’n fan retret perquè, finalment, ser un indivQdu mancat és
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val

amb una for+a moral sobrehumana, que no se sap prou bé com ni d’on havia de sorgir.
La teoria de l’amor propi considera que en el plantejament del fQlòsof de KönQgsberg hi
ha una contradicció; senzQllament, si l’home és feble no podrà assolir mai la necessària
for+a moral, nQ que se situï com a horitzó tan desitjable com inabastable. Allí on Kant
creia trobar elements per argumentar la feblesa de l’home (etern subjecte mancat,
víctima de la famosa “insociable sociabQlitat”), l’amor propi afQrma la vàlua intrínseca
de l’humà precisament perquè l’individu pot superar la seva congènQta insufQciència.
Estrictament, l’amor propi és la legítima satisfacció que experimenta l’home després de
constatar que, malgrat que ni la n maura nQ la cièliia no vol donar
-lel

De fet, el progrés de la moralitat és, estr

subjectiu i feble enfront del “nosaltres” c

porta implícita, a més, una relectura de la

progrés tecnològic era vist com l’orige
sQgnQfQca estrictament afQrmar que
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El concepte d’amor propi cal entendre’l en debat amb la concepció estàtica del món. Per
als il· lustrats, que articulen la seva comprensió de la societat al voltant del concepte de
progrés, l’amor propi és gairebé un concepte-
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il· lustrat consistirà a impugnar el pessimisme pascalià i a propugnar una Pumanitat
que consideri T’amor prWpi nW com a finalitat,
sinó com a condQció prèvia de T’Pumà.

2.
L’amor
nW llurs
s’ha actes
de cWnfWndre
T’amor
de si (…)
que dQns
és quelcom
purament
Tlibertat
perpropi
ordenar
i dQspWsa
r deamb
Tlurs
prWpietats
els Tímits
de Ta
subjectiu. Mentre T’amor de si aristocràt
petites dQferències –s
- T’amor prWpi
, en canvi, demana ser
En aquestes tesis trobem un individu que per dir-hWet Locke reivindica: Ta perfecta
u
16
i continuada entre els dQversos amors prWpis,
. en una harmonia de Tes subjectivitats. 68T* -0.016
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lTei natural, sense demanar permís ni dependre de la voluntat de cap altre home17. Ens
sembla signQficatiu que en la tradició de Locke, Shaftesbury i MandevQlTe, l’amor propi
és una eina de l’estat de natura que tindrà una aplicació essencial en l’àmbit de la
cultura. Tolerar tWtes Tes opinQWns i assumir que l’home no és ni àngel ni bèstia Wfereix
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suposada “veritat” de la societat que Wrganitza. L’Estat Vo constitueix cap cre
ació
ontològica sinó una Vecessitat pragmàtica, de Uínims, Vegociada segons el model
comercial més clàssic, és 00dir, amb la mira posada en eTs beVeficis Uutus. Sembla obvi
que aquests tres elements Pan estat reconsiderats per la postmodernitat 4.4constitue
ixen
gairebé eT “sentit coUú” de l’antropologia i de l’ètica del capitalisme avançat. ETs
arguments per a Rustificar l’èxit i el fracàs de les Llums 0pareixen en laFaula de les
abelles d’una manera molt òbvia, potser gràcies al que Seoane Pinilla anoUena “el
primitivisme teòric” del text. Mandeville forVeix eTements bàsics per comprendre eT pas
de l’amWr propi il· lustrat al subjecte feble postmodern i ens mostra l’individu il· lustrat
en la seva grandesa i les seves Uisèries. En definitQva l’indQvidu de l’a
mor propi troba el
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