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Universitat Progressista
d’Estiu de Catalunya (UPEC) és filla d’un
llinatge que no vol que resti desconegut.
Fills i néts de les aspiracions de les classes
populars catalanes del segle XIX, plasmades
en el seu vell lema “Instruïu-vos i sereu lliures, associeu-
vos i sereu forts, estimeu-vos i sereu feliços”, fills i néts
de l’esforç de la primavera republicana dels anys trenta
on s’anunciava que “Per damunt de tot, cultura.
Res no quedarà de l’esforç cívic dels nostres dies sense
la pressió d’un ambient que ens porti a tots pels
camins més càlids de la intel·ligència” i fills i néts de
l’antifranquisme social i polític que aconseguí reconstruir
la raó democràtica al nostre país, volem que el llegat del
passat també teixeixi el nostre present cap al futur.
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en defensa de la raó, contra
el relativisme postmodern

Jo no soc un feixista, jo crec en la raó i en 
la discussió com a instruments suprems de 
progrés, i per això avantposo la justícia a l’odi.

Primo Levi

“L’època moderna en la que vivim, és l’època de la raó.” 
La Il·lustració va canviar la base del pensament occiden-
tal substituint la fe en la veritat revelada, transmesa i acrí-
tica, per la recerca crítica de la veritat a partir de la raci-
onalitat. La raó és el cor de la ciència, com a mètode per 
acostar-se el més possible al coneixement de la realitat, 
però també el fonament del pluralisme perquè no permet 
que res quedi fora de l’anàlisi i la crítica racionals. La raó 
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vol saber i no en té mai prou; la raó no pot posar el conei-
xement al servei de res més que si mateix. 

La raó són doncs les raons, el raonament, l’enraonar. La 
raó és descartar l’infundat i argumentar el que sabem. La 
raó és també l’autocrítica de la seva pròpia potència i dels 
seus monstres, la consciència de les seves derives i les 
seves limitacions. La raó és comprendre i convèncer. 

L’esquerra, hereva de la Il·lustració i de les revolucions 
que va inspirar, no pot renunciar a aquesta raó. El can-
vi, la transformació social, l’anhel de justícia, els drets 
fonamentals universals beuen de la font de la raó, de 
la pulsió per desvelar la realitat i alhora no quedar-ne 
mai satisfet pensant que un altre món sempre és possi-
ble. La democràcia i la pluralitat (inherent a l’esquerra), 
la lluita contra el pensament únic i els totalitarismes de 
la veritat dogmàtica, el rebuig de l’etnocentrisme beuen 
també d’aquesta font, de la voluntat d’entendre i de fer-
se entendre raonant. 

Si no renuncia a la raó, l’esquerra ha de fugir per tant de tot 
relativisme. Del relativisme antic i del nou: del relativisme 
premodern, el que posa tot coneixement i tot argument al 
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servei de la veritat revelada, i del relativisme postmodern, 
el que nega la possibilitat d’acostar-se a la veritat i valida 
qualsevol explicació o narrativa de la realitat. 

Antoni Domènech, recordava en distintes ocasions 
aquestes tenebroses paraules de Benito Mussolini: “A 
Alemanya, el relativisme és una construcció teòrica extra-
ordinàriament audaç i destructiva (potser és la venjança 
filosòfica d’Alemanya que anuncia la venjança militar). A 
Itàlia el relativisme no és sinó un fet. El feixisme és un 
moviment superrelativista perquè mai no ha intentat re-
vestir la seva complicada i vigorosa actitud mental amb un 
programa concret, sinó que ha triomfat seguint els dictats 
de la seva intuïció individual sempre canviant. Tot el que 
he dit i fet en aquests darrers anys és relativisme per in-
tuïció. Si el relativisme significa la fi de la fe en la ciència, 
la decadència d’aquest mite, la ‘ciència’, concebut com 
el descobriment de la veritat absoluta, puc lloar d’haver 
aplicat el relativisme a l’anàlisi del socialisme. Si el rela-
tivisme significa menyspreu per les categories fixes i pels 
homes que asseguren posseir una veritat objectiva exter-
na... llavors no hi ha res més relativista que les actituds i 
l’activitat feixistes... Nosaltres els feixistes hem manifestat 
sempre una indiferència absoluta per totes les teories... 
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Nosaltres els feixistes hem tingut el valor de fer a un costat 
totes les teories polítiques tradicionals, i som aristòcra-
tes i demòcrates, revolucionaris i reaccionaris, proletaris 
i antiproletaris, pacifistes i antipacifistes. Només cal tenir 
una mira fixa: la nació. La resta és evident... El relativis-
ta modern dedueix que tothom té llibertat per crear-se la 
seva ideologia i per intentar posar-la en pràctica amb tota 
l’energia possible, i ho dedueix del fet que totes les ideo-
logies tenen el mateix valor, que totes les ideologies són 
simples ficcions.”

Paraules que havia escrit Benito Mussolini, ja en el po-
der, l’any 1923. El mateix dirigent feixista reblava: “El fe-
nomen feixista es presenta com la més alta i interessant 
manifestació de la filosofia relativista”. Efectivament, el 
menyspreu a la raó, a l’objectivitat, a la ciència, obre la 
porta al relativisme.

Ai las. El relativisme, el “tot val”, és ara, com ho va ser 
també a Europa els anys 1920 i 1930 del segle passat, 
un bon aliat de la dreta. Quan s’abandona l’horitzó de la 
veritat objectiva, al qual només la racionalitat i la investi-
gació científica ens poden apropar, la violència, tan volgu-
da dels diferents feixismes, és l’única manera de resoldre 
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qualsevol conflicte. I això va passar els anys 1920 i 1930 
a Europa, i va durar molts més anys a llocs on els règims 
feixistes van imperar unes dècades més com a la penín-
sula Ibèrica. Un feixisme que actualment torna a aixecar 
el cap a Europa i al regne d’Espanya. Amb formes noves, 
però amb uns factors perfectament comuns.

Fa pocs mesos va morir un gran filòsof i científic, Mario 
Bunge, enemic irreconciliable de les posicions relativistes 
(i no solament relativistes) de la postmodernitat. I deia: “El 
posmodernismo, como los artículos adulterados, corrom-
pen la cultura, ponen en peligro la búsqueda de la verdad 
y hacen perder tiempo a todos”.

Si “tot val”, si tot és relatiu, qualsevol actuació és possi-
ble, i també és legítima. Si “tot val” i tot és relatiu, la força 
i l’arbitrarietat imperen. Tant és que els conflictes polítics 
es resolguin mitjançant la força de la violència o la força 
de la raó; tant és que els procediments interns partidaris 
es basin en arbitràries confiances i fidelitats, o en criteris 
rigorosament clars i democràtics; tant és que els procedi-
ments i els càrrecs judicials es basin en criteris d’afinitat 
com en els de la imparcialitat més alta; tant és que la buro-
cràcia pública posi traves arbitràriament als que sol·liciten 
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subsidis condicionats per a pobres com que defensin 
drets inalienables universals; tant és que les agressions i 
assassinats de dones per part d’homes se les consideri vi-
olència comuna com que se les reconegui com a violència 
masclista; tant és que hi ha hagi monarques per sobre de 
la llei com que tothom estigui subjecte a la igualtat demo-
cràtica; tant és que grans i poques fortunes segrestin les 
institucions públiques com que aquestes limitin l’acumula-
ció de riqueses; tant és que els governs rescatin la banca 
com que rescatin les persones; tant és que els governs 
donin privilegis a una religió com que prevalgui la laïcitat 
republicana; tant és que es tracti els immigrants com a 
esclaus subhumans com que se’ls tracti com a persones 
amb drets; tant és vendre armes a monarquies sanguinàri-
es com que se les aïlli internacionalment.

Si “tot val” i tot és relatiu, aleshores la veritat és una qui-
mera, i qualsevol cosa és tan bona com la seva contrària. 
Si “tot val” i tot és relatiu, qualsevol realitat social és tan 
bona com qualsevol altra. I si qualsevol realitat social és 
tan bona com qualsevol altra, la societat en què vivim és 
tan bona com qualsevol altra. Res més meravellosament 
òptim per als poderosos i magnats que se’n beneficien.



Cosell social

· Comissions Obreres – CCOO
· Unió General de Treballadors - UGT

· Fundació Josep Irla
· Fundació I’Alternativa
· Fundació Nous Horitzons
· Fundació Rafael Campalans

· Fundació Cipriano Garcia
· Acció Escola de Catalunya
· Fundació Josep Comaposada - Sindicalistes Solidaris
· Fundació Catalunya Segle XXI
· Fundació Ferrer i Guardia
· Fundació Revolució Democràtica
· Fundació Terra
· Entorn SCCL
· Escola Lliure al Sol
· Món-3
· SOS Racisme
· Coop57 SCCL

· Acció Estudiantil
· Acció Jove – Joves de CCOO
· Asociació Calalana per la Pau
· Associació de Joves Estudiants de Catalunya – AJEC
· Associació d’Estudiants Progressistes – AEP
· Avalot
· Casals de Joves de Catalunya
· Col·lectius de Joves Comunistes – CJC – Joventut Comunista
· ESPLAC – Esplais Catalans
· Joventut Socialista de Catalunya
· Joves d’Esquerra Verda – JEV

· Associació-Catalana d’lnvesligacions marxistes
· Càtedra UNESCO de Sostenibilitat de la UpC
· Sin Permiso
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