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De la etica a la politica. (De la razdn
erotica a la razdn inerte) d'Antoni
Domcncch -deixeble de Sacristan i
Tugendhat- es una rigorosa aportaci6
original, crudita i reconstructiva, a la
teoria etica contemporania i a I'epistc-
mologia de les cicncies socials des
d'una perspectiva analitica compro-
mesa amb I'individualisme mctodo-
logic.

Aportaci6 epistemol6gica puix que
suposa I'us hermeneutic de la teoria
matematica dels jots per a descriure
algunes tcmatitzacions morals de la his-
toria de la filosofia. Aquesta teoria,
exposada per Von Neumann i Mor-
genstern I'any 1944 -encara quc el
1928 el primer ja havia demostrat el
teorema fonamental del minimax , ha
produit una important tendencia nco-
racionalista a les ciencies socials de la
que fan part teorics com Buchanan,
Schelling, Rapoport, Elster, i d'altres,
encara que, fins el moment, nomes es
comptava amb un us explicatiu i nor-
matiu d'aquest aparell formal. D'aqut
la rellevancia del treball do Domenech:
la seva aplicaci6 hcrmcneutica.
Ara be, i,es aquesta aplicacio una

mera formalitzaci6 redundant o real-
ment aporta informaticitat per a la
comprensi6 dell enunciats ctics clas-
sics? Aquesta pregunta relaciona
I'aportacio epistemica amb aquclia
altra de caire etic.
Domcncch considera que els pro-

gressos de la humanitat reflectits en cis
exits i la complexitat de la tecnica i la
ciencia moderna, Ics «glbries de la
modernitat>>, fan pcrillar antropogeni-
cament la civilitzaci6: el rise de la seva
destrucci6 es infinit perque cl cost
tambe ho es (R=PxC) (v. ,La ciencia
moderna, los peligros antropogenicos
presences y la racionalidad de la politica
de la ciencia y de la tecnica», a Arbor).

Aixo es consequencia del reemplaca-
ment de I'antiga moral «erotica" , auto-
motivacional i reflexiva sobre Ics seves
preferencies, per Ia moral burgesa,
-inert», incapac de motivar-se i amb

una concepci6 acritica del nivell prefe-

rencial. La moral moderna cerca cl «be

public" sense apel-lar al «be privat»

(«agath6n»): heus act la seva limitaci6

respecte a la moral classica. Les etiques

utilitaristes liberals i neo-contractuals

del be public no permeten una «elecci6

social racional del futur de la humani-

tat» perque deixen indeterminada la

racionalitzaci6 de Ics prefercncics pri-

vadcs. I es aquest I'horitz6 normatiu

del text: posar Ics bases per a Ia cons-

trucci6 d'una etica racional que possibi-

liti una « rectification de Ia cultura

moral" en el capitalisme tarda, que per-

meti evitar els perills antropogenics de

rise major. Una etica racional diferen-

ciada del model neo-contractualista de

Rawls i del model neo-socialdem6crata

de Habermas. Una ctica que scgueixi el

model de cientificitat propi de la teoria

de I'clecci6 i quc no es fonamenti

nomes en el be public sing en cis inte-

ressos privats de la « bona vida». Amb

una notable eleganeia expositiva,

Domcncch postula una racionalitat dels

desitjos (prefercncics) dell subjcctes

determinada pel nivell d'informaci6

disponible socialment. Tot partint

d'aquesta presumpci6 construcix el seu

projecte de fonamentaci6 d'una eticitat

<'erotica», es a dir, una eticitat que no

oblida I'ambit de les decisions i nccessi-

tats individuals. AixO Ii permet des-

criure ics carencics de les democracies

indircctes com a sistemes constrictius

dels fluxos informatius i, per tant, com

a obstacles per a una elecci6 racional

del futur de Ics societats do mercat,

com a productors d'una eticitat opaca

quc subsumeix el be subjectiu. Trobem

aqui un esb6s de soluci6 dell teoremes

d'impossibilitat d'Arrow. Sense dubte

un dcls resultats mes aconseguits de la

seva proposta tcbrica.

Malgrat aix6, es troben al text alguns
aspectes mes vulnerables criticament:

1) per tal de fonamentar la possibili-
tat d'una racionalitat preferential,
Domcncch deducix mccanicament les
condicions d'existencia de les preferen-
cies de segon ordrc (es a dir sobre pre-
ferencies) a partir d'una transposici6
del model de la cultura cientifica racio-
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nal. Si aquesta es conscgUi ncia de la
distancia critica envers Ies propies
creences, de I'existeneia de creences de
segon ordre que discriminen la con-
fianca absoluta en les primeres, l6gica-
ment, per a postular una cuitura moral
rational, sera precis reclamar cl con-
curs d'una instancia preferencial de
segon ordre. Pero, aquesta transposicio
sembla una mica insatisfactoria. L'ar-
gumentacio de les preferencies subjec-
tives topa amb Ia palesa impossibilitat
de traduir les volicions a enunciats Iogi-
cament consistents, amb l'irreductibili-
tat del desig al Ilenguatge. I sense el
compliment d'aquest pressupost es diff-
cil d'acceptar la discussio racional de
les prefercncics individuals. Excepte
que subrepticiament es vulgui defensar
el control etic del desig;

2) un plausible anacronisme meto-

dologic. Domenech reconeix aquesta

possibilitat i,Com podem aplicar una

teoria formal del segle XX per a inter-

pretar autors del passat? Per aquesta

pregunta to una feble resposta: suposar

una atemporal correspondencia entre

les refexions sobre la interacci6

humana del passat i les d'ara, suposar

que sempre ens plantegem cls matcixos

problemes. Es diffcil acceptar aquesta

argumentaci6 quan I'antropologia cul-

tural contemporania ha demostrat lit

relativitat histbrico-geografica de les

estructures mentals i, tanmateix, lit
inconveniencia de reduir la poliformitat

de les racionalitats historicament cons-

titufdes a la nostra. Sembla, clones,

dificil admetre la seva resposta quart

cap nivcll d'abstracci6 escapa a la histo-

ria. Pcro, aquest anacronisme es inse-

parable del proposit etico-politic del

seu analisi reconstructiu, i si mes no,

aixo li d6na lit real justificacio, la

defensa raonable: es el rise que ha do

prendre;

3) finalment, una limitaci6 episte-

mologica do la mateixa Gina analitica.

Domenech pensa que la formalitzaci6

es independent de la interpretaci6, i

d'aquf un dels valors que Ii atribueix:

permetre construir contextos analftics-

interpretatius molt precisos i distints

mitjan4ant la fixaci6 del perfil denota-
tiu dels termes emprats. Pero Iota for-
malitzaci6 comporta un vcntall d'inter-

pretacions possibles i n'cxclou altres

-libuixant models no massa diferen-

ciables- que tenen un similar grau de
precisi6. I es precisament aquest nivell
de precisio el que comporta Its majors
dificultats: la formalitzacio que la teo-
ria de jocs fa dels contextes semiotics es
massa general atenint-se al nivell deno-

tatiu. Aquest nivell pressuposa una
concepci6 del Ilenguatge com «diccio-
nari», coin a sincronicitat d'una compe-
tencia ideal, mentre que tenir en
compte cl connotatiu (de vegades, com

assenyala Eco, indiscernible del pri-

mer) permet concebir-ho com a « enci-

clopedia», es a dir, coin a competencia

histOrica, i per tant, respectar la diacro-

nicitat i la multiplicitat de la relations

semantiques no jerarquitzades. En con-

sequencia, la precisio de la teoria, la

seva informativitat, es parcialitza see-

cionant els asemes» denotatius d'a-

quells connotatius, necessaris per esta-
blir la semantica d'un terme.

Pero aqucstes observacions no afcc-
ten al judici global de l'obra: el pro-
jecte reconstructiu de Domenech per
fonamentar una etica de l'eleccio racio-
nal es coherent, i es rellevant puix que
contraposa a la imperant racionalitat
instrumental una emancipatoria, que es
presenta com una intelligent alterna-
tiva teorica. S6n simplement un «joc»,
i per Domenech, «Ies jeux sont faites>>.

Rais Busom i Jordi Sanchez

Dta.t;uzt:, G. i GUATTARI, F.: Mille
Plateaux . Pre-textos. Valencia
1988.

Si un dia el segle, corn va enunciar

Foucault, sera deleuzia potscr I'Estat

espanyol haura sortit de la HistOria o

s'haura situat en altra cpoca. Ve

aquesta asscrcio a proposit de la tar-

danca en la traduccio de la segona part

do Capitalisme et Schyzophrenie, Mille

Plateaux. Practieament una decada
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