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Resum

En aquest treball ens proposem interpretar des del present Les Tesis sobre la filosofia de la

història de Walter Benjamin i destacar aquells principis que poden ser aplicables a la

historiografia actual. Per fer-ho, n’analitzarem el contingut, combinant la perspectiva

personal i la revisió de literatura acadèmica, i el relacionarem amb propostes

historiogràfiques posteriors que, voluntàriament o involuntària, en beuen.

Paraules clau: Walter Benjamin, historiografia, memòria, materialisme històric

The present work’s aim is to do a present reading of Walter Benjamin’s Thesis on the

philosophy of history and to emphasize those principles that could be useful for nowadays

historiography. To that end, we will analyze its content, combining both personal perspective

and academic literature, and we will relate it with historiographical proposals that, whether

voluntarily or not, reflect its influence.
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Walter Benjamin i la història

La lectura de Benjamin no resulta senzilla per algú que s’hi inicia. Un primer contacte pot

suscitar desànim en el lector, tenint en compte la complexitat del llenguatge emprat i dels

conceptes exposats, si bé sovint - i aquest és precisament el meu cas - el caràcter enigmàtic

del pensament de Benjamin es converteix en un dels seus principals atractius. Endinsar-me en

l’obra benjaminiana no només ha generat en mi la voluntat de seguir indagant sinó també la

possibilitat de qüestionar-me allò que havia interioritzat. Tenint en compte com el paradigma

historiogràfic tradicional encara constitueix un important pal de paller de qualsevol pla

d’estudis en història, una de les motivacions principals d’aquest treball era descobrir noves

maneres de “fer la història” i, alhora, discernir l’herència de Benjamin en algunes propostes

historiogràfiques alternatives o innovadores. Així doncs, aquest treball neix d’haver descobert

en Benjamin una via per qüestionar les grans línies teòriques de la disciplina que m’han

generat dubtes durant el curs del grau.

El present treball consta d’una aproximació teòrica de les aportacions que Walter Benjamin fa

la historiografia a partir de l’anàlisi d’un dels textos essencials del seu pensament: Les Tesis

sobre el concepte d’història. Tot i això - i seguint a petita escala allò que projecta el mateix

Benjamin - al llarg de tot l’escrit s’hi veuran relacionats tant textos del mateix autor com

interpretacions alienes posteriors. No es tracta, doncs, d’una aplicació concreta de l’herència

de Benjamin en un cas d’estudi, sinó d’un estudi bibliogràfic i intertextual. Les següents

pàgines s’estructuren al voltant de dos grans eixos. El primer consta d’una interpretació de

Les Tesis… que combinarà reflexions pròpies i interpretacions presents en la literatura

acadèmica. Els autors al voltant del qual s’articula aquesta part són Michael Löwy i Manuel

Reyes Mate, ambdós coneixedors de l’obra de Benjamin i representants de la filosofia de la

memòria i la història dels vençuts. En la segona secció ens aproximarem a aquelles línies

d’investigació en la historiografia que s’han nodrit, directament o indirecta, dels postulats de

Benjamin. En aquesta part és on analitzarem l’aplicació concreta dels termes en què

s’expressa l’autor.

No pot obviar-se en un estudi com aquest el context en què Walter Benjamin va redactar Les

Tesis… La condició jueva de l’autor el va portar a un final de vida erràtic, escapant de les

persecucions nazis, primer a París i posteriorment en una fugida fallida a través de la

península ibèrica per arribar als Estats Units. Abans d’emprendre aquest pla, Benjamin va

redactar l’obra que aquí analitzem, a tall d’intent desesperat de condensar el seu llegat per a
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fer-lo perdurar. Així, Les Tesis.. neixen en bona mesura del desarrelament de Benjamin, tant

de la seva faceta física - després d’haver marxat de Berlín l’any 1933, ja no hi tornaria mai

més - com ideològica: el pacte de Molotov-Ribbentrop va ser el detonant del seu

distanciament respecte al marxisme provinent de la Unió Soviètica. Tot i el context de perill

en què es trobava la seva vida, tant per la persecució nazi com pel seu delicat estat de salut,

no hem de considerar el text com a expressió de la desesperació i el desànim. En realitat,

Benjamin reté en la noció de catàstrofe la possibilitat de la redempció: la situació devastadora

que havia generat el feixisme a Europa podia ser, si el materialisme històric ho aprofitava,

una oportunitat única per acabar amb tota opressió.

Per tant, pretenem iniciar un diàleg amb Benjamin des del present, per rescatar i actualitzar la

proposta que l’autor va fer en el seu particular “instant de perill”.
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Sobre l’Angelus Novus: interpretació de les Tesis sobre el concepte d’història

Les Tesis sobre el concepte d’història (des d’ara Les Tesis…) han generat una àmplia gamma

d’interpretacions teòriques. La complexitat argumental i el llenguatge al·legòric que empra

Benjamin el converteixen en una font pràcticament inesgotable d’anàlisis des de múltiples

vessants. Això no obstant, no és possible deslligar les propostes que l’autor fa per

l’actualització de la història com a disciplina dels elements purament polítics o ideològics. En

aquest sentit, en aquest treball realitzarem una aproximació historiogràfica sobre el text, però

sense fer abstracció d’aquells elements polítics i ideològics que hi són inherentment presents.

Temps del progrés

“Aquella fe en el “progrés” ininterromput [...] té la força d’una vertadera religió; la gent havia

arribat a creure més en aquest “progrés” que en la Bíblia, i el seu evangeli semblava provat

pels nous miracles que diàriament oferien la ciència i la tècnica”

Zweig, S. (1939) El mundo de ayer: memorias de un Europeo.

En els últims anys de la seva vida, un Stefan Zweig a qui les persecucions nacionalsocialistes

havien obligat a emprendre una fugida interminable escrivia El món d’ahir, una obra que

reflecteix el desencantament i el desassossec de la ciutadania europea en els inicis de la

Segona Guerra Mundial. Les millores tècniques produïdes en el tombant entre els segles XIX

i XX havien generat una fe gairebé cega de la humanitat en la ciència. A ulls dels europeus,

aquestes millores possibilitaven l’arribada de la pau perpètua al continent. L’anomenada

Belle Époque, però, va trencar-se amb l’adveniment de les dues guerres mundials: l’enorme

decepció moral que va suposar la Primera Guerra Mundial a ulls de la població civil va ser

agreujada pel tarannà absolutament desolador de la Segona: com podia ser que un continent

dominat per la raó i la tècnica estigués sent devastat per un règim cruel i inhumà com ho era

el Tercer Reich? Es tractava, com ho anuncia Marc Bloch (1996), d’un “engany de la

història”?

Per Walter Benjamin, recompondre el pensament revolucionari en el context de

desmoralització provocat per la guerra implicava deslliurar completament la història de la

noció de progrés. La crítica a la concepció del progrés és, doncs, un dels eixos vertebradors

de Les Tesis… Allò que resulta particularment rellevant de la reflexió que Benjamin fa al

voltant del progrés és que qüestiona no només les tendències historiogràfiques hegemòniques

sinó també aquells que es consideraven en el seu propi “bàndol”: existeix en múltiples sectors
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del marxisme de principis del segle XX una tendència força explícita a creure en el progrés

lineal. Tot i que posteriorment va convertir-se en majoritària, cal situar el paradigma de la

visió progressista de la història en el marc intel·lectual liberal. Com a reflex d’una fe

generalitzada en un liberalisme cada vegada més universal, els teòrics de l’Economia Política

britànica van generar un patró explicatiu de la història en què la idea de progrés es tenyia de

caràcter polític, presentant l’adveniment del capitalisme com a culminació del

desenvolupament humà.

La predisposició de l’economia política clàssica envers el progrés es troba en el seu mateix

corpus teòric. Ja Adam Smith plantejà un creixement continu i inherent en el funcionament

de la maquinària capitalista: l’acumulació de capital ha de generar progrés tant de les eines

aplicables a la producció com de l’organització d’aquesta. En el llarg termini, aquesta millora

ha de generar unes condicions del mercat que millorin les precedents, i que, per tant, han de

permetre que la societat futura sigui millor que l’actual. De fet, la concepció del progrés

s’explicita en La riquesa de les nacions: “el producte anual de la terra i del treball a

Anglaterra s’ha incrementat en el segle anterior, en el previ a aquest, i així fins a la conquesta

normanda o la invasió de Juli Cèsar” (Smith, 1958, 3). El caràcter tècnic que se li atorga al

progrés en el liberalisme econòmic primerenc, però, no està exempt de conseqüències socials

i polítiques: segons la cosmovisió burgesa, l’extensió del liberalisme a totes les capes de la

civilització occidental no només havia de portar una millora en les forces productives sinó

també en les formes d’organització socials. La prova de l’èxit discursiu del liberalisme en la

voluntat d’erigir-se en agent civilitzador es troba en el fet que, en el Manifest Comunista,

Marx i Engels ratifiquen aquest paper: “Gràcies al ràpid perfeccionament dels mitjans de

producció i al constant progrés dels mitjans de comunicació la burgesia arrossega al corrent

de la civilització a totes les nacions” (Marx i Engels, 1973).

És per això que la principal acusació de Les Tesis… no és contra el model burgès, sinó contra

l’assimilació d’aquest per part dels actors que s’hi oposen. Per tal de comprendre aquesta

assimilació resulta de gran utilitat la lectura que en fa el soci de Benjamin en l’Institut

d’Investigació Social (IfS), Max Horkheimer. A L’Estat autoritari, Horkheimer argumenta

com l’assimilació de l’esquema del progrés per part de les forces socialdemòcrates respon a

una rèplica de la formulació hegeliana: Hegel va creure en un esquema de desenvolupament

progressiu de les societats a partir de l’extensió de “l’esperit del món”, concepte que feia

referència a una consciència humana agregada. El marxisme va adoptar el mateix esquema, si

bé allò que experimentava el perfeccionament no era quelcom metafísic (la consciència) sinó
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material (els modes de producció). En aquest sentit, una lectura simplista de l’obra marxista

podia portar a assumir que els modes de producció se succeirien fins a arribar a un nivell

òptim de maduresa en el qual seria possible la revolució i la consegüent fi al sistema de

producció capitalista (Horkheimer, 1973). En un atac frontal contra “la teoria

socialdemòcrata”, la Tesi XIII exposa tres grans àmbits de crítica. Primerament, Benjamin

assenyala com a error equiparar el progrés “de la humanitat” amb el progrés “de les aptituds i

coneixements”, referint-se essencialment a la ciència i la tècnica. (Benjamin, 2007, 24).

Més enllà de la dimensió estrictament cientifista, trobem un enfocament més ampli en la Tesi

XI, en la qual l’autor acusa la socialdemocràcia de presentar el treball assalariat com a

resultat del progrés, fins i tot vanagloriant-lo, fet que comporta dissoldre les aspiracions

essencials del materialisme històric: “Tan sols hi havia un pas per imaginar-se que el treball

industrial, inclòs en la marxa del progrés tècnic, representava un rendiment polític”

(Benjamin, 2007, 21). Percebre les millores tècniques com millores morals implica, en la

visió benjaminiana, assimilar com a inqüestionables tots els elements que se’n deriven. La

interpretació de Horkheimer no només subscriu sinó que accentua la teoria de Benjamin: “a

través de tota la millora de les forces materials de producció, dels mètodes i les habilitats, el

fet és que els antagonismes del capitalisme han crescut” (Horkheimer, 1973, 13). No és

només, doncs, que no existeixi una relació proporcional entre creixement de forces

productives i moral, sinó que la relació és en realitat inversa: les millores materials del

capitalisme contribueixen a la deshumanització.

En segon terme, s’assenyala també en la Tesi XIII una concepció de progrés inacabable,

segons la qual el camí del progrés s’estén molt més del que dura la vida de tot ésser humà.

Aquesta idea té una primera implicació en l’àmbit individual; per qui viu el present, allò que

esdevindrà en el futur serà necessàriament millor que el que ell mateix experimenta, la qual

cosa el porta a renunciar a la lluita i confiar en l’espera. D’altra banda, el pensament burgès

(com també el socialdemòcrata) pressuposa un “perfeccionament gradual i infinit” (Löwy,

2020, 171) que no té en compte l’escassetat dels recursos que el possibiliten. Segons la

interpretació que fa Michael Löwy de les Tesis, allò que està replantejant en última instància

Benjamin és la relació de l’ésser humà amb la naturalesa: no es tracta de reduir la naturalesa

“a una mercaderia gratuïta, a un objecte de dominació i explotació il·limitat” (Löwy, 2020,

153) sinó de comprendre la seva escassetat i reconfigurar la relació que hi mantenim.
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Finalment, amb incontenible, Benjamin fa referència l’automatisme i la inevitabilitat que

s’atribueixen al progrés. A La història dels homes, un llibre fortament influït per Benjamin,

Josep Fontana (Fontana, 2000, 355) argumenta que la cientifització del pensament burgès i

les aportacions del darwinisme van portar a percebre el progrés com quelcom congènit a la

naturalesa humana. De la mateixa que existia una teoria de l’evolució sobre les espècies

animals, havia d’existir en el desenvolupament de la humanitat una tendència a la

supervivència de les societats prominents que portaria a una millora constant del conjunt de la

humanitat. La imatge de la incontenibilitat del progrés es troba explicitada en la metàfora

paradigmàtica de Les Tesis…, la de l’Àngel de la Història, a qui “la tempesta [del progrés]

empeny irresistiblement cap al futur” (Tesi IX, Benjamin, 2007, 19). El que Benjamin

proposa és polemitzar el caràcter artificiós i reversible del progrés. Si, al contrari del que

pregonava l’economia política clàssica, el sistema capitalista i el suposat progrés que genera

no són quelcom indissociable de la naturalesa humana, el desenvolupament de la història pot

prendre un altre rumb.

Assumir aquests tres mites sobre la ideologia del progrés permet entendre la particular anàlisi

de Benjamin envers el fenomen del feixisme, defugint la caracterització de barbàrie i

salvatgisme que en feien els seus contemporanis. De fet, com explica al Llibre dels Passatges

(Benjamin, 2005), superar el progrés vol dir també superar la decadència; lluny de ser una

anomalia en el curs de la història i una regressió respecte a allò que s’havia assolit, el

feixisme s’inscriu lògicament en el curs de la història si concebem aquesta com la perpetració

de les opressions de classe. És per això que en la Tesi IX exposa com “La tradició dels

oprimits ens ensenya que l’estat d’excepció en el qual vivim és la regla”: el feixisme no és un

retrocés sinó una nova expressió de la lògica capitalista (Benjamin, 2007, 17).

Jetzeit

La consciència del pas del temps [...] està tan estretament emparentada i lligada a la

consciència de la vida que, quan una es debilita, és inevitable que l’altra pateixi també un

considerable debilitament.

Thomas Mann, La montaña mágica (1924)

La tasca crítica de Walter Benjamin sobre el concepte d’història el porta també a plantejar el

seu objecte d’anàlisi no des d’un vessant merament teòrica, sinó també deixant entreveure les

seves implicacions polítiques i socials. Així, l’autor estudia com la ideologia del progrés ha

portat a acceptar, en el present que ell experimenta, un desassossec general que sembla haver
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paralitzat la lluita. L’abandonament del present com a terreny de combat és, en última

instància, una conseqüència de la millora immarcescible que hom atribueix a la història. En

un intent d’allunyar la historiografia d’aquesta passivitat envers la realitat, Benjamin es

disposa a elaborar un concepte de present que ha d’alterar la concepció del temps històric

vigent. Com en el terreny de la física, en què s’estava experimentant un important canvi amb

la introducció de les tesis d’Einstein, existeix culturalment una posició canviant de les

societats humanes envers la idea de temps i el paper que aquest juga en l’articulació de la

seva quotidianitat.

En aquest sentit, per entendre la crítica que Benjamin fa al temps del progrés és necessari fer

una revisió crítica del mateix concepte de temps, partint d’aquest com a eina dels interessos

polítics de la classe dominant. A Los ciudadanos siervos, Juan-Ramón Capella situa el

desenvolupament d’aquesta categoria en dos grans eixos. El primer d’ells és el temps sagrat,

que, a partir d’una noció de temps cíclic, porta a destinar el present a la recerca d’un passat

idíl·lic, un “moment de perfecció originària” previ a la decadència (Capella, 2005, 15). En

resulta paradigmàtica la metafísica cristiana: la humanitat es gesta en un terreny paradisíac

alterat per la perpetració d’un pecat que la relega a una vida imperfecta i terrenal. Aquest

àmbit mundà, però, no és l’objectiu últim dels homes, sinó que han de destinar-lo a cercar el

retorn al paradís. Segons el temps sagrat, no pot viure’s en el present la plenitud de

l’existència humana, sinó que aquesta només pot ser assolida amb la redempció.

Amb la secularització de la societat, especialment en els anys que segueixen la Revolució

Francesa, el temps perd el seu caràcter sacralitzat, i la recerca d’un paradís perdut queda

relegada a un segon terme. Tot i això, la laïcització del temps no implica eliminar el caràcter

transitori del present. Capella argumenta que el temps lineal - substitutori del temps cíclic

sagrat - esdevé igualment un temps d’espera infinit quan se li incorpora la noció de progrés:

allò que esdevindrà en el futur serà irremeiablement millor que el que existeix (Capella, 2007,

17). Així, aquells estaments de la socialdemocràcia i el marxisme d’inicis del s. XX que van

adoptar el traçat progressiu de la història van integrar que, segons el temps lineal, la revolució

que havia de portar a la societat sense classes esdevenia el paradís que arribaria en un futur.

El model d’història que es va construir assumia que totes les societats havien d’experimentar

successives etapes de desenvolupament fins a arribar a la societat burgesa, l’última en què

perviurien les tensions entre classes. En aquest sentit, la noció del present buit esdevé molt

notòria també en el pensament marxista: tot aquell temps que havia de passar mentre no

arribés la revolució esdevenia un període de trànsit i d’espera.
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Esperar l’arribada d’aquestes condicions materials que possibilitarien la revolució implica,

sota l’òptica benjaminiana, descuidar el present; considerar-lo transició en lloc d’espai

alterable (Tesi XVI, Benjamin, 2007, 25). Així, tal com succeïa en el temps sagrat, el present

esdevé un espai lògicament necessari en la consecució d’un objectiu utòpic, desproveït de

significat per si mateix. En aquesta debat sobre el present s’emmarca el diàleg que Benjamin

manté amb els seus predecessors sobre la figura d’Auguste Blanqui. Tant a El programa dels

emigrats blanquistes de la comuna (Engels, 1973) com a la ressenya de Les Conspirateurs

(un text desconegut de Marx citat a Benjamin, 2012), Marx i Engels acusen el revolucionari

francès d’haver instat la classe obrera a emprendre la revolució en una situació

d’immaduresa. El pecat de Blanqui havia estat, segons Marx, “avançar-se al procés de

desenvolupament revolucionari [...] i fer una revolució improvisant, sense les condicions per

a una revolució” (Benjamin, 2012). L’oposició de Benjamin a aquestes acusacions

d’impaciència es troba de manera explícita en la Tesi XII, on acusa la socialdemocràcia

d’haver menystingut la figura de Blanqui, qui en realitat era exemple per haver percebut el

present com a instant revolucionari i haver-se convençut de la factibilitat de la revolució

(Benjamin, 2007, 22).

L’alternativa que Benjamin proposa per substituir la insubstancialitat del present és el Jetzeit

(traduït generalment per temps-ara). Davant un desenvolupament de la història que sembla

seguir un únic camí lògic, l’autor exigeix “accionar la frenada d’emergència” i dotar el

present de sentit i rellevància a partir d’adonar-nos de la seva condició salvatge (Tesi XV,

Benjamin, 2007, 25). No es tracta, doncs, d’esperar un moment de catarsi col·lectiva en què

la humanitat s’adoni de la possibilitat de la revolució, sinó que cal assumir que, en tant que la

barbàrie es troba ja en el present, la revolució no només és condició de possibilitat sinó també

de necessitat. Una formulació clau respecte a la resignificació del present és l’instant de perill

que experimenta qualsevol subjecte històric. Aquest perill, exposa Benjamin, és sempre el

mateix: convertir-se en instrument de la classe dominant (Tesi VI, Benjamin, 2007, 16). Si el

perill és una constant en història, també ho és la capacitat humana d’aturar-lo. En això es basa

el Jetzeit: només un present carregat de significat podrà incidir en el curs històric.

Benjamin pretén, doncs, revertir la idea de progrés per tal de dotar el passat i el present de

sentit catastròfic: assumir que allò que ha succeït fins ara no ha estat la successió de millores

sinó una llarga tradició d’opressió. En aquest sentit, les ruïnes que l’Àngel de la Història

acumula als seus peus (Tesi IX, Benjamin, 2007, 19) fan referència a la barbàrie que ha

afectat les generacions passades. Les catàstrofes del passat, explica Reyes Mate, no són
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“desperfectes o danys col·laterals” sinó el resultat lògic de la dinàmica capitalista (Reyes

Mate, 2006, 160). Més enllà de les implicacions que aquesta exposició té sobre l’anàlisi que

fa sobre el feixisme, Benjamin troba una manifestació tangible d’aquesta acumulació de

ruïnes en la cultura: en la tesi VII menciona com “no hi ha cap document de cultura que no

sigui alhora un document de barbàrie” al·legant a què allò que denominem cultura és en

realitat patrimoni de la classe dominant, no només perquè la seva raó de ser és la

commemoració les gestes històriques d’aquesta classe sinó també perquè s’ha construït fent

ús de força de treball del que Benjamin anomena “els oprimits”.

De la mateixa manera que proposa dessacralitzar la cultura material, les Tesis sobre el

concepte d’història també indueixen a resignificar altres aspectes culturals que, lluny de ser

propis de la naturalesa humana, i, per tant, inqüestionables, són construccions artificioses

creades amb una finalitat política. En consonància amb l’embat que sosté contra el temps del

progrés i l’apologia al Jetzeit, en la Tesi XV examina la noció de prenent-ne dos

quantificadors diferents: el calendari i el rellotge (Benjamin, 2007, 25). Segons la

interpretació de Löwy, el calendari és l’antítesi del temps buit, en tant que insta a la

consciència històrica i la commemoració, exercint de lligam entre el passat i el present. En

termes de Benjamin, el calendari exemplifica “la constel·lació crítica que un fragment del

passat forma amb un del present” (Benjamin, 2021a).

Contràriament als calendaris, Walter Benjamin veu en el rellotge una manifestació precisa de

l’efecte que el temps té en la societat dominada pel capitalisme. També en la Tesi XV

commemora un episodi de la Revolució Francesa en què els combatents parisencs van

disparar contra els rellotges de torre com a símbol de l’alliberament contra el temps buit

(Benjamin, 2007, 25). En el seu estudi sobre els costums en la cultura tradicional, E.P.

Thompson reprèn aquesta idea del rellotge com a encarnació de l’efecte deshumanitzador que

el capitalisme industrial té sobre la classe treballadora. La generalització del rellotge

implicava no només un canvi en la producció, ara guiada segons el temps racionalitzat i

quantificat orientat a satisfer les necessitats del sistema productiu, sinó també un canvi

cultural: s’ordenava, es limitava i es restringia el temps d’oci del treballador, limitant així les

seves potencialitats i el seu desenvolupament personal (Thompson, 1995, 395-452). Així

doncs, els rellotges condueixen a una optimització productiva del present que li resta

significat humà i polític: l’únic propòsit que l’avui té en la vida dels homes és la consecució

d’objectius econòmics.
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Teologia

“L’esperit és [...] pensant, i és el pensament de quelcom que és, i és el pensament de què és i

de com és”

G.W.F. Hegel, Introducción general y especial a las “Lecciones sobre la filosofía de la

historia universal” (1831)

Comprendre les Tesis sobre el concepte d’història i el seu caràcter transformador suposa

necessàriament abordar el paper polític i retòric de la teologia en l’obra. De fet, ja en la Tesi

I, l’autor s’hi refereix, amb la famosa imatge del “nan geperut” que guia la mà de l’autòmat

que juga a escacs, en una metàfora on el nan representa la teologia mentre que l’autòmat

simbolitza el materialisme històric (Benjamin, 2007, 13). El caire i la funcionalitat que

Benjamin vol donar a la teologia en el seu corpus teòric ha estat motiu de múltiples debats

historiogràfics. En les interpretacions posteriors de les Tesis s’ha creat una falsa dicotomia

entre el Benjamin “irreparablement religiós” i el que subscriu el marxisme més pur (Bathty,

1979, 4). Aquesta última és la postura que adopten tant Jürgen Häbermas com George

Scholem, tot i que des de vessants eminentment diferents. Mentre que el primer encarna la

crítica de l’Escola de Frankfurt cap a Benjamin, acusant-lo d’idealista pel seu misticisme -

Häbermas el qualificava paradoxalment de “revolucionari conservador”, assenyalant així la

naturalesa irreconciliable de tradició i revolució - Scholem pretén rescatar el discurs

benjaminià que casa amb la cultura i la simbologia jueva per a convertir-lo en un estendard

del discurs teològico-polític jueu (Bathy, 1979, 4).

En el sector d’autors que han acceptat la compatibilitat de marxisme i teologia trobem

representants d’un materialisme històric menys ortodox com Michael Löwy o Susan

Buck-Morss, qui argumenta que la teologia és la peça que permet al marxisme no caure en el

positivisme, de la mateixa manera que el marxisme permet a la teologia no basar-se en la

màgia. És per això que, en el Llibre dels Passatges, l’autor afirma que: “El meu pensament es

comporta respecte de la teologia com el secant respecte a la tinta. Està plenament impregnat

d’ella. Però si depengués del secant, res del que s’escriu quedaria” (Benjamin, 2005, 477).

Per tant, la teologia serveix a Benjamin com a instrument per la construcció del seu corpus

teòric, si bé no en constitueix el contingut essencial. (Goldstein, 2001, 247) Atenint-nos a la

interpretació de Reyes Mate, allò que Benjamin busca assolir amb la introducció de la

teologia en el marxisme no és sinó una confrontació directa amb la racionalitat derivada de la

Il·lustració (Reyes Mate, 2006, 50-55). En aquest sentit, davant un materialisme històric cada

vegada més abduït pel cientifisme, Benjamin proposa fer aflorar les formes de coneixement
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derivades del misticisme que permetin acostar-se a aquells racons de la realitat on la raó no

pugui arribar. De fet, ja existia una estructura paral·lela en la filosofia de la història que unia

marxisme i tradició bíblica: el temps del progrés s’assimila al temps sagrat en tant que suposa

descuidar el present en pro d’un paradís (Goldstein, 2001, 247).

Per tant, cal entendre la relació dialèctica que s’estableix entre materialisme històric i teologia

com un intent d’esborrar la dicotomia entre raó i irracionalitat. Existeix, en el moment de

redacció de Les Tesis…, una concepció encara sacralitzada de la història en què subjau la

recerca d’un paradís utòpic, amb la contradicció que aquesta història està sent llegida en

termes purament profans i cientifistes. En tant que ja existeix una imbricació entre una

realitat mistificada i una interpretació laïcitzada, Benjamin proposa una lectura amb un fort

segell teològic que ha de contribuir finalment a la dessacralització de la realitat. La

complementarietat de la qüestió religiosa (encarnada en el Messies) amb la situació profana

que aquest ha de generar resulta entenedora si ens guiem per la concepció que Benjamin té

del passat i el seu paper en el present. Com que es nodreix del passat, el Messies es conforma

d’allò mateix que vol destruir: lluny d’esborrar la naturalesa religiosa que el constitueix, se

n’aprofita per fer-li front i generar una realitat del tot diferent (Cuesta, 2011, 62).

Messianisme

“No necessitem altres mons, necessitem miralls”

Stanisław Lem, Solaris (1964)

En aquesta anàlisi de la teologia com a instrument retòric cal introduir la noció de Messies.

Tenint en compte el contingut de les Tesis…, Benjamin inclou en la força messiànica el paper

que tenen les forces revolucionàries - categoria en què s’inclou necessàriament l’historiador -

sobre el passat i sobre el present. Rescatant la imatge de “frenada d’emergència”, Benjamin

explica al Fragment teològico-polític (Benjamin, 2021b) que el Regne de Déu no ha de ser un

objectiu sinó més aviat un final. Com suggereix Micaela Cuesta, en el present la humanitat

concep la mort com l’única esperança per acabar amb la concatenació de catàstrofes que és la

història. Cal, doncs, assumir que el marc propici per la consecució de la felicitat es troba en la

pròpia vida i no en elements externs a ella, que la consecució de la felicitat està a l’abast de

l’acció humana (Cuesta, 2011, 66).

Allò que permet a la força messiànica obtenir el potencial per irrompre en la història és que

en ella mateixa encarna les lluites dels oprimits del passat i del present. En paraules de Reyes

Mate, el temps messiànic ha d’actualitzar en el present un moment del passat: alliberar les
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antigues esperances que es consideren fracassades o insignificants per tal de donar-los

rellevància en l’avui i així causar la interrupció en la història (Reyes Mate, 2006, 277) És per

això que, en la Tesi II, Benjamin afirma que “la felicitat que podria despertar la nostra enveja

només existeix en l’aire que hem respirat [...]” (Benjamin, 2007, 14). Recuperem, doncs, la

cita de Stanisław Lem amb què hem iniciat aquesta secció: la potencialitat redemptora no ha

de ser buscada en elements externs, sinó que rau en la mateixa història, en tant que aquesta és

testimoni dels intents pretèrits d’activar la frenada d’emergència. D’allò que es tracta és de

fer-les possibles en el present. Un exemple força il·lustratiu d’aquesta idea el trobem en la

Tesi XIV, on l’autor aprofita el concepte de la moda per traçar una aclaridora metàfora sobre

com allò que és passat s’actualitza i s’adapta al present per donar forma a quelcom nou

(Benjamin, 2007, 24).

Sobre el concepte d’història

“Intento rescatar el pobre teixidor de mitges, al tundidor ludita, a l’obsolet teixidor de teler

manual, a l’artesà utòpic [...] de l’enorme prepotència de la posteritat. És possible que els

seus oficis artesanals i les seves tradicions estiguessin morint. És possible que la seva

hostilitat cap al nou industrialisme fos retrògrada. [...] Les seves aspiracions eren vàlides en

termes de la seva pròpia experiència; i si van ser víctimes de la història, al condemnar-se les

seves pròpies vides continuen sent-ho”

E.P. Thompson, prefaci a La formació de la classe obrera a Anglaterra (1963)

Al marge de ser manifest polític, l’objectiu central del text és esbossar una crítica a la

historiografia dominant. Així doncs, el rebuig a la socialdemocràcia per haver adoptat el marc

teòric burgès pel que fa al progrés es complementa amb un embat contra el positivisme i

l’historicisme com a corrents hegemònics en l’època en què el document és escrit. Per

comprendre la posició de Benjamin envers aquesta qüestió ens cenyirem en la interpretació

del filòsof i sociòleg Eduardo Maura (Maura, 2013), qui engloba el conjunt del pensament

benjaminià en una aplicació personal i heterodoxa de l’anomenada Teoria Crítica. Així doncs,

el mèrit de Benjamin rau en la capacitat de qüestionar uns principis, els de l’historicisme, que

estaven plenament acceptats en el si de la historiografia predominant. Els desencerts que

Benjamin atribueix a l’historicisme són essencialment dos: el fet d’intentar basar el

funcionament de la història universal en els mecanismes de causa-efecte propis de les

ciències naturals (Tesi XVIIIa, Benjamin, 2007, 27) i allò que ell anomena metodologia

additiva - l’aglutinament acrític de fets com a procediment explicatiu de la història (Tesi

XVII, Benjamin, 2007, 26).
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La proposta de Benjamin respecte a allò que ateny la crítica a l’historicisme es troba

notablement reflectida en una obra que apareix tres anys després de la publicació de les

Tesis…: L’Apologia a la història de Marc Bloch. En aquesta, Bloch assenyala com

l’historicisme ha convertit la recerca dels orígens dels fets històrics en un mecanisme gairebé

diví, i proposa una història que vagi més enllà de la mera persecució de la veritat sense cap

més finalitat que descriure el recorregut societats passades (Bloch, 1996). En aquest sentit, i

seguint els preceptes de la teoria crítica, allò que suggereix Benjamin és problematitzar

aquests fets que l’historicisme es limitava a acumular. Segons Maura, es tracta de “delinear la

tensió originària de cada imatge del món, [...] transcendir el mer registre d’allò que ha estat”

(Maura, 2013). Un exemple d’aquesta tasca és la que realitza el mateix Benjamin en l’assaig

Per una crítica de la violència, on analitza el concepte de violència deixant de banda el seu

recorregut històric per centrar-se en el significat històric que aquesta ha adquirit com a

preservadora del dret (Benjamin, 2021c).

D’altra banda, en la Tesi VII es projecta la crítica en la figura de Fustel de Coulanges,

historiador francès que, entroncant el discurs paradigmàtic del positivisme, promou una

historiografia objectiva, allunyada de l’empatia i la influència del present. Segons Benjamin,

allò que acaba generant aquesta suposada distància emocional entre l’historiador i el seu

objecte d’estudi és una empatia intrínseca amb “el vencedor”, en tant que aquest domina el

discurs oficial sobre allò que va succeir: no pot existir una història objectiva si aquesta

objectivitat ha estat configurada segons els criteris de la classe dominant. Al contrari,

Benjamin pressuposa una imbricació entre allò que l’historiador analitza (passat) i el moment

en què ho analitza (present). Ni el passat queda intacte amb la intervenció de l’historiador ni

el mateix historiador ha de romandre passiu davant el passat. Seguint els preceptes de la

dialèctica hegeliana, el coneixement històric no ha de basar-se en una relació unilateral de

l’historiador (subjecte) sobre el passat (objecte), sinó que ambdós han de reflectir i veure’s

reflectits en l’altre (Maura, 2013).

Els preceptes epistemològics subjacents en les Tesis es veuen reflectits en la crítica al

positivisme que fa Theodor Adorno: “els fenòmens socials s’accepten com a tals i després es

distribueixen mitjançant una classificació [...]. Amb això queden anivellats [...] els

antagonismes socials, els quals no poden manifestar-se més que com a subtils modificacions

d’un aparell conceptual” (Maura, 2013). Cal, per tant, recuperar les tensions presents en el

passat per tal de desnaturalitzar aquells fenòmens que en el present se’ns presenten com a

inequívocs. A més, resulta essencial en Benjamin la idea que el present i el passat es troben

16



en permanent suspensió: al contrari de l’historicisme, el materialisme històric no ha de

percebre el passat com quelcom inert i inalterable, sinó que, igual que el present, està obert i

ha de ser reconstruït (Reyes Mate, 2006, 259). La història no pot ser concebuda com una

veritat eterna, sinó que més aviat ha de veure’s com un full en blanc encara per interpretar.

Reobrir el passat implica examinar críticament la versió oficial dels fets, o, en termes

benjaminians, la desfilada triomfal de les classes dominants que ha estat la història. Del que

es tracta en essència és del que Michael Löwy anomena apocatàstasi: la salvació final de totes

les ànimes, sense excepció (Löwy, 2020, 78). Recuperem, doncs, la cita d’E.P. Thomspon

amb què hem iniciat la secció: cal que l’historiador faci valdre les experiències fracassades

del passat, en cap cas des d’una postura nostàlgica o reaccionària, sinó amb la voluntat

d’actualitzar-les i, com exposa Maura, “llegir en les formes perdudes de vida i producció del

segle XIX la situació present que ha de ser transformada” (Maura, 2013, 151). La història,

igual que la mateixa humanitat, pateix el perill de caure sota les mans equivocades, que la

condemnaran a l’oblit: “tampoc els morts no estaran segurs davant l’enemic” (Tesi VI,

Benjamin, 20067). Allò que Benjamin demana a per l’historiador és que intervingui sobre el

present a partir de cristal·litzar les imatges del passat en un temps “farcit d’ara”. Només així

s’esdevindrà la intervenció messiànica necessària per aturar “la tempesta que anomenem

progrés”.
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Lliçons per a la historiografia i aplicacions de les Tesis

Tot i haver estat qualificades en múltiples ocasions d’enigmàtiques i complexes, les Tesis…

han suposat una gran renovació de la historiografia i han causat un notable impacte en els

paradigmes historiogràfics vigents. Tant el mateix Benjamin com Marc Bloch són els grans

estendards de la rebel·lió contra el positivisme, tot i que Benjamin aporta una perspectiva

intrínsecament política que resulta menor en Bloch. En aquesta secció explorarem diverses

expressions historiogràfiques actuals que, sense fer-hi referència explícita, s’adscriuen en alt

grau als principis de Benjamin.

Mètode Benjamin: muntatge, collage i al·legoria

Si bé no ha passat a la posteritat com la seva faceta principal, Benjamin va exercir alguns

intents de materialitzar en estudis historiogràfics allò que profetitzaria en Les Tesis…

essencialment en dues obres: El Llibre dels Passatges (Benjamin, 2005) i El París de

Baudelaire (Benjamin, 2012).

La primera és una obra pòstuma i inacabada en què Benjamin pretén explicar la història

intel·lectual del segle XIX a partir dels passatges de la ciutat de París, els quals considerava

la forma arquitectònica per antonomàsia del segle. Allò que pretén construir és una visió

holística del segle XIX a partir dels passatges, que exerceixen com a al·legoria dels fenòmens

històrics característics del segle en què van ser construïts. Afirma Susan Buck-Morss (1991,

IX) que Benjamin concebia aquesta obra com una “Revolució copernicana” en diversos

termes. Es tractava, en primer lloc, d’una renovació metodològica: El Llibre dels Passatges

no es conforma a partir d’una estructura assagística clàssica en què s’explora una

problemàtica històrica, sinó que el configuren un compendi de cites i reflexions de l’autor

que permeten incorporar, en una sola obra, una enorme diversitat de punts de vista.

D’altra banda, en el Llibre dels Passatges també es produeix una transformació de l’objecte

d’estudi de la història: a partir de posar el focus en els marges, la història dels dominats deixa

de ser l’efecte col·lateral de la successió de les classes dominants en el poder per posar-se en

el centre. Això passa, però, per eliminar la concepció finalista de la historiografia: en la

concepció benjaminiana totes les experiències històriques prenen importància, no només

aquelles que han tingut un efecte tangible en la realitat present. Aquesta idea es troba

perfectament expressada en el pròleg d’E.P. Thompson que hem citat en la secció anterior, en

què l’autor exposa que “el nostre únic criteri no hauria de ser si les accions d’un home estan o
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no justificades a la llum de l’evolució posterior. Al cap i a la fi, nosaltres mateixos no estem

al final de l’evolució social” (Thompson, 1987, 12).

El París de Baudelaire és una obra que Benjamin va idear l’any 1937 com una mena de

compendi del Llibre dels Passatges. Exercia considerablement d’exemple d’allò que havia de

ser la ciència històrica per l’autor. De fet, segons explica el mateix Walter Benjamin, si bé

inicialment l’assaig sobre Baudelaire estava pensat per ser únicament un capítol del Llibre

dels Passatges, va acabar optant per donar-li entitat pròpia, si bé conferint-li una profunditat

teòrica menor a la dels Passatges, obra que l’autor considerava com la seva principal

producció intel·lectual (Buck-Morss, 1991, 207-208). Així, igual que els Passatges, El París

de Baudelaire es configura a partir d’una sèrie de reflexions tant pròpies com alienes al

voltant del París del Segon Imperi Francès (1852-1870) agafant la figura del flâneur com a

element central i característic de l’època.

El text desenvolupa la reflexió teòrica i l’exploració històrica de certs conceptes presents en

el París de la segona meitat del segle XIX a partir d’elements quotidians i característics de la

ciutat com ho són, per exemple, el bulevard o els sistemes d'il·luminació. Tot i que ha passat

a la història com una de les grans obres de Benjamin, cal destacar la influència de Max

Horkheimer i de Theodor Adorno en el treball: en qualitat de directors de l’Institut d’Estudis

Socials, aquests eren qui garantien a Benjamin la pensió en la seva estada a París, i, després

de diverses disputes retòriques, El París de Baudelaire va acabar cedint a la influència

d’Adorno - que essencialment advocava per un materialisme dialèctic més ortodox - més del

que Benjamin hauria preferit (Benjamin, 2005, 20).

A Teoría de la Vanguardia, Peter Bürger assenyala el muntatge i l'al·legoria com a eixos

procedimentals de la filosofia benjaminiana. Són, en realitat, dues cares de la mateixa

moneda: mentre que l’al·legoria reuneix fragments de la realitat i els condensa en un objecte

quotidià (com ho són els passatges), el muntatge és l’encarregat de disseccionar i atorgar

sentit a tots aquells elements que subjauen en l’objecte al·legòric (López, 2013, 2-3). En

aquest sentit, exposa Theodor Adorno que la importància de la filosofia de Benjamin rau en

la interacció entre allò concret (l’objecte representat en l’al·legoria, com ho són els passatges

o el flâneur) i allò absolut (els fenòmens històrics que són explicats a través dels elements

materials) (Adorno, 1995). És per això que diversos autors (Pusca, 2009; López, 2013)

relacionen la metodologia emprada en els Passatges amb l’estètica pròpia del moviment
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cubista en les arts plàstiques: si la història no és un procés lineal, la filosofia de la història ha

d’incorporar una àmplia varietat de perspectives a l’hora d’observar un fenomen.

Accionar el fre d’emergència: teoria i praxi en historiografia

És freqüent caure en l’error de pensar que l’únic que Benjamin proposa és crear una oposició

entre la història que pertany a la classe obrera i la que li és aliena. Allò que es promulga en

Les Tesis… és, al contrari, “fer saltar pels aires el contínuum de la història” (Tesi XV,

Benjamin, 2007, 25). No es tracta de construir una línia històrica paral·lela que es regeixi

també per la noció de progrés, com havia fet el marxisme del primer terç del segle XX (així

com bona part de la història social), sinó d’eliminar tota idea de linealitat en l’estudi històric.

Aquesta afirmació porta implícita una concepció militant de la història: en el pensament de

Benjamin es desdibuixa la dicotomia teoria-praxi, en tant que l’estratègia en el terreny

historiogràfic ha d’anar en última instància dirigida a l’alliberament de la classe dominada.

De la mateixa manera, assumir el caràcter disruptiu que ha de tenir el materialisme històric

també implica atorgar a la humanitat la capacitat d’accionar aquest “fre d’emergència”: al

contrari del derrotisme que imperava en alguns sectors de l’esquerra, Benjamin assumeix en

els homes la capacitat per exercir aquesta interrupció.

Aquesta idea, però, no és exclusiva del pensament de Benjamin, sinó que es troba ja en Karl

Marx, qui, en el XVIII Bromari de Lluís Bonaparte, exposa que “els homes fan la seva pròpia

història, però no la fan al seu lliure arbitri, [...], sinó sota aquelles circumstàncies que [...] els

han estat atorgades pel passat. La tradició de totes les generacions mortes oprimeix com un

malson el cervell dels vius”. (Marx, 2006, 76). En Les Tesis…, però, Benjamin proposa un gir

d’aquesta afirmació de Marx: més enllà de considerar la tradició de les generacions passades

com un malson, reclama la necessitat d’apropiar-se d’aquesta memòria des del present per tal

de dotar-la de caràcter revolucionari. És allò que l’autor que cataloga de “dèbil força

messiànica” el que ha de permetre a la història materialitzar el seu potencial revolucionari.

L’expressió “aturar la història” pot recordar a la idea de fi de la història que clamava bona

part de la intel·lectualitat occidental durant els anys 90, després de la caiguda de la Unió

Soviètica i l’hegemonització del model liberal. Tot i la similitud retòrica, la idea, adoptada

principalment per Francis Fukuyama, és essencialment oposada a allò que promulgava

Benjamin. Així, mentre el diagnòstic de Fukuyama augurava una fi de la història en què res

nou no havia d’ocorrer, ja que el neoliberalisme havia portat a la culminació de l’evolució
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humana, la proposta de Benjamin va enfocada a la recerca d’una “resitutio ad integrum”, és a

dir, l’eliminació de tot l’existent per l’arribada de quelcom totalment contrari. A més, seguint

la rèplica que Giorgio Agamben va oferir al vaticini de Fukuyama, la fi de la història no seria

un procés passiu en el qual aquesta, a partir de seguir el seu curs lògic, arribaria de manera

orgànica a un estadi de culminació, sinó que la història havia de ser aturada de manera activa

(Prozorov, 2009, 525).

Aturar la desfilada triomfal: teoria decolonial

Una de les expressions més cèlebres de Les Tesis… és la de “raspallar la història a contrapel”,

que apareix a la Tesi VII. Segons Benjamin, una de les lliçons principals del materialisme

històric és la necessitat de rescatar aquells fenòmens històrics que paradoxalment no han

passat a la història, en tant que no figuren en el relat oficial. Ja hem esmentat el paradigmàtic

fragment d’E.P. Thompson en què reivindica la memòria dels intents pretèrits de subvertir la

lògica dominant, també quan aquests no han aconseguit assolir el canvi que pretenien. A La

història dels homes, Josep Fontana també reivindica una història “total” que s’ocupi de tots

els homes i dones tant de diverses cultures com de diferents grups socials (Fontana, 2000,

359).

La perspectiva de Fontana permet introduir una lectura que Benjamin, probablement per la

conjuntura en què va viure, no va arribar a desenvolupar: segons Fontana, la “història total”

implica necessàriament renunciar a l’eurocentrisme (Fontana, 2000, 359). L’estudi de la

història des de la perspectiva anticolonial encaixa a la perfecció amb els postulats de

Benjamin, ja que pretén deslligar el relat de la perspectiva dels vencedors i posar de manifest

les atrocitats que han comès. Així, la crítica decolonial de la història neix amb la voluntat de

reemplaçar el discurs eurocèntric que ha construït, d’acord amb el seu imaginari, la idea del

Tercer Món. A partir de contrastar el relat occidental i atorgar veu a les capes socials

subjugades, la crítica decolonial pretén rescatar les experiències subversives que van impulsar

les poblacions prèvies a l’arribada dels colonitzadors, les quals van dificultar la consolidació

de les potències colonitzadores, encara que no aconseguissin impedir la implantació

pràcticament plena de les forces occidentals (Barker, Hulme & Iverson, 1996, 172-173).

Mentre que la historiografia afí als territoris colonitzadors ha presentat una suposada missió

civilitzatòria perpetrada per Occident que hauria fet que la població que habitava els territoris

colonitzats acceptés l’arribada dels colonitzadors, la perspectiva decolonial busca fer aflorar
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aquells moviments de resistència que mai no van acceptar la dominació. En aquesta

perspectiva subjau la noció benjaminiana del progrés: allò que es percep com un progrés

civilitzatori és posat en qüestió i qualificat de procés impositiu on la violència té un paper

estructural. En el cas del colonialisme espanyol a Amèrica llatina, l’ús desmesurat de la força

física va anar acompanyat d’una violència simbòlica orientada a construir un relat beneficiós

pels hispans. Els cronistes de l’època no només van maquillar la imatge dels colons a partir

de suavitzar les seves accions violentes, sinó que, a més, van justificar-les al·legant al

caràcter incívic i salvatge de les poblacions aborígens. Conductes com el canibalisme (que, a

més, s’exagerava en quantitat en les fonts oficials) eren qualificades de contràries al progrés

civilitzatori que havien de portar els occidentals a la zona i, per tant, mereixedores de la

vehemència dels colons (Espino, 2013, 334).

Tot i això, assenyalar el caràcter esbiaixat de la historiografia oficial pel que fa als processos

de conquesta no és suficient si ens atenim a Les Tesis… Si, com hem mencionat, cal que el

materialisme històric es nodreixi del passat per alimentar la força revolucionària del present,

és necessari que la literatura decolonial recuperi aquelles experiències que, a causa de la tasca

propagandística de la historiografia hegemònica, han romàs en l’oblit. Es tracta llavors

d’abandonar la idea de la conquesta com un camí exempt de tensions, no només per

denunciar la crueltat de qui conquesta sinó per reivindicar el potencial insurrecte de les

poblacions resistents. A més, la resistència que els aborígens van oferir als castellans en els

anys inicials de la conquesta troba el seu seguiment en els segles posteriors, la qual cosa

encaixa en allò que Benjamin anomena força messiànica o la recuperació i actualització de

les resistències passades en el present.

Creiem adient destacar a aquest efecte l’experiència dels quilombos, espais de fugida on els

esclaus brasilers van construir comunitats al marge del sistema colonial, especialment durant

el segle XVII. Aquests espais no només han de ser llegits per la historiografia com un

símptoma de la violència estructural exercida pel sistema esclavista sinó també com un

exemple de les resistències passades i una font d’inspiració per les presents. Si bé aquests

espais no van aconseguir alterar l’ordre colonial, prenen valor en la construcció de la identitat

de la població esclava i en la conformació d’un programa polític propi (Izard Martínez, 2005,

112). Per tant, la crítica decolonial actual s’ha de veure reflectida en l’experiència dels

quilombos, de la mateixa manera que aquests han de ser considerats hereus de les resistències

al colonialisme dels segles anteriors. Així doncs, la crítica historiogràfica al colonialisme
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constitueix un terreny força propici per recuperar i apropiar-se la tradició revolucionària que

el relat hegemònic ha esborrat.

Citar el passat en totes les seves expressions: història local

Una altra de les expressions de “la història a contrapel” és la història local o microhistòria: la

tradició historiogràfica ha tendit a perseguir grans relats explicatius que permetin englobar els

fenòmens en categories universals. Incidir en aquelles dinàmiques a petita escala que no han

transcendit en els grans relats historiogràfics s’adapta notablement als principis que Benjamin

exposa en les Tesis…, especialment en termes metodològics: les experiències locals han de

servir per extreure conclusions a una escala major, tant teòricament com pràctica. Per tant, el

principi benjaminià pel qual “la classe que oprimida que lluita [...] porta a terme l’obra

d’alliberament en nom de totes les generacions vençudes” (Tesi XII) implica una tasca

intensiva de recerca de les temptatives passades més remotes i desconegudes de subvertir la

lògica vigent. En l’estudi de la història, doncs, la major repercussió o impacte social d’un fet

no hauria de ser decisiu a l’hora de determinar si aquest és mereixedor de ser estudiat.

En la mateixa línia destaca la crítica a l’estatisme perpetrada per Ranajit Guha, qui exposava

que la història contemporània s’ha escrit prenent com a base l’estructura estatal. Això implica

oblidar allò que Fontana anomena “veus baixes”, és a dir, aquelles que no resulten

interessants a ulls de l’Estat. A aquesta perspectiva, perfectament alineable als postulats de

Benjamin, Guha hi afegeix que la visió dels vençuts, de les “veus baixes”, també es veu

condicionada, en tant que acaben percebent les seves pròpies experiències com un reducte del

gran projecte estatal. La proposta, a més, incorpora una perspectiva formal: l’autor explicita

la necessitat d’eliminar el format narratiu de la història, ja que aquest contribueix a perpetrar

el relat progressiu en la història. Per tant, allò que proposa Guha és un cert desordre en el

relat que abandoni la cronologia com a fonament, qüestionant, també la concepció del temps

lineal (Fontana, 2000, 362).

La gran tendència historiogràfica pel que fa al rescat de les “veus baixes” és la història local o

microhistòria, que permet situa el focus en unitats de població no estatals. Una definició útil

de la microhistòria en la seva accepció benjaminiana és la d’excepció normal o detall que

constitueix l’excepció, ideada per la nova microhistòria italiana (Grendi, 1977, 183). Segons

aquesta definició, la microhistòria reconeix aquells fenòmens excepcionals, com les revoltes,

com a símptoma del caràcter opressiu de l’estructura imperant (Peltonen, 2014, 110).

23



Assumint que, per Benjamin, allò que s’anomena progrés és en realitat una successió de

catàstrofes, les revoltes en nuclis reduïts són la reacció lògica de la humanitat a un sistema

que l’oprimeix. Cal, doncs, que la historiografia no tracti aquests esclats revolucionaris fallits

com quelcom excepcional i aliè al transcurs de la història sinó com a intents subversius a

petita escala. Aquestes pràctiques de microhistòria connectada amb allò global es troben

reflectides en l’obra d’Eric Hobsbawm i E.P. Thompson, que, en els seus treballs From Social

History to the History of Society i Persons & Politics: Historical Essays respectivament,

busquen establir una relació entre els fenòmens de curta durada i l’estructura social i política

en què es produeixen (Peltonen, 2014, 110). Com el mateix Benjamin expressava, es tracta de

“descobrir llavors, en l’anàlisi del petit moment singular, la cristal·lització de l’avenir total”

(Benjamin, 2005, 463).

En la Tesi III, Benjamin argumenta que “només a la humanitat redimida se li ha fet citable el

seu passat en cadascun dels seus moments” (Tesi III, Benjamin, 2007, 16). Tot i que la Tesi

no duu a una única lectura, sembla que l’autor adverteix la impossibilitat del present

d’acostar-se a la totalitat del passat si no és havent assolit la redempció, és a dir, havent

acabat amb l’opressió resultant de la societat de classes. Per tant, si bé el materialisme

històric ha d’aproximar-se a totes les expressions del seu passat, la mateixa opressió causada

per la societat de classes impedeix que aquesta comesa es porti a terme plenament. Un dels

impediments principals per la completa reconstrucció del passat és la resistència que

ofereixen les classes dominants a què les accions subversives que anteriorment van posar en

perill la seva hegemonia tornin a aflorar i a fer trontollar el seu relat. Per aquest motiu cal

remarcar una vegada més el caràcter pugnaç del materialisme històric per l’autor: la història,

lluny de ser una disciplina neutra, és un espai on es fa palesa la lluita de classes. Tant

dominants com dominats, conscients del potencial polític del passat, es veuen involucrats en

la disputa pel relat.

Tot document de cultura és document de barbàrie: Patrimoni històric i cultural

Bona part del corpus teòric de Benjamin s’enfoca a l’estudi de l’art i les seves implicacions

culturals i socials. Tot i que la limitada extensió d’aquest treball no ens permet endinsar-nos

en profunditat en aquest aspecte, n’assenyalarem aquells aspectes útils per la historiografia.

La construcció d’una memòria potencialment subversiva implica qüestionar aquella que

impera en l’imaginari col·lectiu vigent, si bé aquesta és una tasca àrdua, especialment en les

expressions artístiques. El patrimoni històric, essent l’expressió més tangible del passat, es
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tendeix a sacralitzar i a despullar de rerefons polític. Ja hem exposat com, amb la premissa

“tot document de cultura és en realitat document de barbàrie” (Tesi VII, Benjamin, 2005),

l’autor es deslliga de l’anàlisi del patrimoni cultural des d’una vessant purament estètica per

iniciar una tasca crítica que incideixi en les estructures de poder que subjauen en l’obra

artística, tant en l’àmbit retòric (pensem, per exemple, en les obres de caràcter

propagandístic) com pel que fa a les relacions de dominació que es produeixen en el procés

constructiu.

Per tant, lluny de considerar-les com quelcom sagrat que gaudeix de valor per se, cal

qüestionar el rerefons i la funció social de l’obra d’art. Explica Löwy, però, que allò que

proposa Benjamin no és un rebuig frontal a les obres pròpies de la cultura burgesa, sinó que

es tracta de revertir la naturalesa cosificada que neutralitza el contingut revolucionari dels

béns culturals per tal de descobrir el seu potencial subversiu (Löwy, 2017, 114). A tall

d’exemple, Benjamin tracta en les dues obres sobre París de fer aflorar els conflictes i les

tensions que es van generar en la implantació de la cultura francesa del segle XIX. L’anàlisi

del patrimoni cultural francès, doncs, s’ha de lligar amb el seu significat polític, en tant que

aquesta exerceix d’eina de propaganda per reforçar la victòria de la burgesia sobre la

revolució de 1848 i la consegüent repressió del moviment revolucionari de l’època.

De nou, existeixen exemples d’anàlisi del patrimoni artístic en la historiografia vigent que

podrien emmarcar-se en el pensament de Walter Benjamin. Un d’aquests el trobem en l’obra

La lucha por Barcelona: clase, cultura y conflicto 1898-1937, on Chris Ealham emprèn una

anàlisi de la conformació urbanística de la ciutat de Barcelona que no remarca les qualitats

artístiques que li són reconegudes sinó la intencionalitat política que hi subjau. L’exemple

més clar per l’autor és el barri de l’Eixample, que la crítica artística reconeix essencialment

pel seu valor artístic sense ponderar la seva funcionalitat: explica Ealham que l’Eixample

encarna la màxima expressió de la ciutat com a espai repressiu. Dissenyat per Le Corbusier

segons la màxima “Arquitectura o Revolució”, la disposició quadricular dels carrers pretenia

facilitar el trànsit de les forces de l’ordre en cas d’aixecaments populars. Havent conegut

l’experiència del Raval, on la distribució irregular dificultava les intervencions policials, es

va projectar l’extensió de la ciutat com una mesura preventiva de control social (Ealham,

2005, 41).

Tot i això, la mateixa anàlisi d’Ealham permet exemplificar la recerca de la capacitat

revolucionària subjacent en les estructures apropiades per les classes dominants. L’autor
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destaca l’existència d’una Barcelona pertanyent a la classe obrera on es van generar xarxes de

solidaritat que van permetre la supervivència d’àmplies capes socials en situació de pobresa

(Ealham, 2005, 149-153). Per tant, la ciutat, concebuda com a obra artística, exerceix tant

d’eina repressora complaent amb els interessos de la classe dominant com d’espai de

socialització i formació de les classes populars. D’aquesta manera, el rebuig al positivisme

patent en Les Tesis… ha d’aplicar-se també a aquell vessant de la història que s’encarrega del

patrimoni artístic: l’historicisme s’ha dedicat a “acumular una massa de fets” (Tesi XVII,

Benjamin, 2005) també en l’àmbit artístic, on s’ha limitat a l’anàlisi a aquells elements

pictòrics sense recaure en la informació històrica que conté l’obra.
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Passat, present i…futur? Conclusions i perspectives

“En termes del segle XXI: som tots passatgers d’un tren suïcida, el qual s’anomena

Civilització Capitalista Moderna Industrial. Aquest tren es precipita cap a un abisme

catastròfic: el canvi climàtic. L’acció revolucionària pretén aturar-ho - abans no sigui massa

tard” (Löwy, 2020b). Amb aquestes paraules, Michael Löwy introdueix en el paradigma

benjaminià una de les problemàtiques essencials de la nostra època: la crisi climàtica i el

consegüent col·lapse civilitzatori. La relació del progrés amb la catàstrofe resulta

especialment rellevant si hi introduïm la perspectiva ecològica: el desenvolupament de les

forces productives ha portat a l’esgotament de la capacitat del planeta de proveir recursos i al

deteriorament de l’estat de la naturalesa. Com Benjamin, Löwy (2020b) també considera la

revolució com l’única via per frenar l’avenç de la crisi climàtica: accionar el fre d’emergència

en la història és l’única manera d’evitar que el destí de la humanitat sigui la seva aniquilació.

A més, Löwy també acusa la socialdemocràcia (el capitalisme verd, com ell l’anomena)

d’haver integrat el marc burgès: no només han equiparat el progrés tècnic amb el progrés

social sinó que, a més, s’han limitat a proposar reformes al sistema capitalista que en cap cas

aturaran la crisi vigent, en tant que aquesta és l’exacerbació de la lògica capitalista. Per tant,

igual que Benjamin va percebre l’apogeu del feixisme com a expressió tangible de la

catàstrofe, Löwy considera que la crisi climàtica constitueix també un moment de màxima

tensió del curs destructiu del capitalisme. Contràriament a la perspectiva derrotista que

aquesta visió podria suggerir, la capacitat d’actuació que Benjamin atorga a la humanitat pot

ser clau per observar la qüestió mediambiental amb una mirada esperançadora: les

conseqüències cada vegada més visibles de la crisi climàtica poden ser un punt d’inflexió en

la presa de consciència de la necessitat d’aturar un model de producció que pressuposa el

progrés il·limitat.

Per les limitacions que presenta, aquest treball no ens permet desenvolupar extensament la

lectura ecologista de l’obra Benjamin, si bé ens permet concloure que revisar i actualitzar el

seu pensament pot oferir respostes especialment adequades pel present. “Raspallar la història

a contrapel” ha de permetre no només qüestionar la construcció del relat sobre la història pel

que fa a les connexions socials que s’hi han gestat, sinó també pel que fa a la relació que la

humanitat ha establert amb la naturalesa. Podria ser, doncs, que la visió sobre el col·lapse

ecològic fos el contenidor de la “dèbil força messiànica” de Benjamin en el present.
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Igual que ell mateix pregonava la necessitat de reobrir el passat i recuperar-ne les

experiències frustrades, cal que la historiografia actual recobri el llegat de Benjamin i el faci

valdre segons les problemàtiques actuals. Així com les lluites del present han de nodrir-se de

les lluites no fructíferes del passat, la historiografia del present ha de trobar les seves bases en

el projecte que Benjamin no va poder acabar. Tant les Tesis sobre el concepte d’història com

El Llibre dels Passatges poden adoptar-se com una base metodològica enormement suggerent

per una nova historiografia que superi les limitacions de la disciplina i li atorgui un significat

polític i social totalment renovador. Allò que Benjamin proposava tant per la ciutat de París

com pel moment històric que ell mateix va viure han de ser presos com a exemples per poder

discernir, en els fenòmens socials del present, els trets explicatius del passat que hi subjau.

L’obra de Benjamin és també un d’aquells morts que no estan segurs mentre l’enemic venci;

tenint en compte el caràcter eminentment polític de l’autor, cal que la lectura que se’n faci

sigui també plena de significat polític. Relegar el pensament benjaminià a mers postulats

teòrics implicaria limitar la capacitat de comprensió que pot tenir el seu pensament: les seves

proclames per la historiografia requereixen una incidència més enllà de la literatura

acadèmica. Tot i que pot existir la voluntat des de certs sectors socials de limitar-ne la vessant

ideològica, la mateixa doctrina de Benjamin hauria de sostreure de l’historiador la voluntat de

neutralitat en l’estudi de la seva figura. Així, comprendre la totalitat de la figura de Walter

Benjamin exigeix concebre’l no només com un filòsof o un historiador, sinó també com un

militant.

Cal, doncs, que el relat sobre la figura de Benjamin passi el raspall a contrapel, recollint-ne

aquells matisos que han quedat relegats a l’oblit per una lectura excessivament teòrica.

Només així podrà la historiografia apropar-se al passat des de la unicitat i la incidència a què

ell feia referència.
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