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DISSABTE, 2 D’ABRIL DEL 2016 ara   

El francès Michel Onfray és un 
filòsof mediàtic. Ho dic com a 
elogi, esclar. Estic absoluta-

ment a favor que la cultura ocupi els 
mitjans, tan plens de buidor. Onfray 
s’ha convertit en una veu incòmoda 
i necessària. Té una relació conflic-
tiva amb els mèdia perquè és incapaç 
de cenyir-se a l’opinió consensuada, 
a cap gran coalició benpensant. Va 
per lliure. Autor d’una Contrahistò-
ria de la filosofia en cinc volums i 
fundador de la Universitat Popular 
de Caen, la seva ètica hedonista i el 
seu ateisme postmodern l’han con-
vertit en una veu a tenir en compte. 

Com quasi tota la seva obra, de la 
mà d’Edicions de 1984 ara ens arri-
ba un text de batalla, Pensar l’islam, 
on defensa que als textos corànics hi 
ha tant un islam bel·licista com un de 
pacífic, un de fanàtic com un d’il·lus-
trat. “Dir que a l’Alcorà hi ha sures 
que inviten a la guerra, a la matança 
d’infidels, a la degollació i que el ma-
teix Mahoma va ser un capitost guer-
rer, que anava personalment al com-
bat, no s’hauria de considerar isla-
mòfob. [...] Una gran quantitat de su-
res legitimen les accions violentes en 
nom de l’islam. D’altres, no tan nom-
broses, però també hi són, inviten a 
l’amor, a la misericòrdia, al rebuig de 
la coacció”. Alhora, Onfray recorda 
que “durant més de mil anys, lluny 
del Jesús de pau, de tolerància i 
d’amor, l’Església, el Vaticà, les croa-
des, la Inquisició, els genocidis ame-
rindis s’han basat en el Jesús enfuris-
mat del Temple i en aquesta frase 
terrible de Pau: «No hi ha autoritat 

que no vingui de Déu»”. La gent ha 
matat molt en nom de Déu, sigui 
quin sigui aquest déu. “Creure en 
Déu no és, doncs, cap garantia ètica 
ni moral”, tot i que tampoc ho és cap 
fe atea si pensem en l’estalinisme, la 
Xina maoista o el Pol Pot cambotjà.   

Però a part de la seva capacitat 
per retratar cruament les contra-
diccions terrenals de les religions a 
partir dels seus propis textos, allà on 
últimament més ha incomodat On-
fray és en la seva esmena a la tota-
litat del relat sobre les causes del 
terrorisme jihadista quan atribueix 
bona part de la responsabilitat del 
seu sorgiment al neocolonialisme 
occidental. Després de recordar que 
els nacionalismes àrabs van néixer 

per lluitar contra els antics poders 
colonials i que en aquell combat van 
fer servir l’islam, passa directament 
a Mitterrand i els seus hereus, fins a 
Manuel Valls. “¿França és tan ingè-
nua que s’imagina que pot declarar 
la guerra als països musulmans sen-
se que responguin?” A partir de la 
primera agressió de Bush el 1990 a 
l’Iraq amb la invenció d’unes hipo-
tètiques armes de destrucció massi-
va, ha vingut tota la resta. Onfray 
creu que més que lluitar contra el 
terrorisme, l’han (l’hem) creat: 
“França hauria d’aturar la política 
colonial i islamòfoba, alineada al 
costat dels Estats Units”. “Per què 
Suïssa, Irlanda, Finlàndia, Islàndia, 
països on també hi ha croissants i 
cafè, alcohol i bona cuina, amics i 
adulteris, dones boniques i nens als 
jardins, ateus i perfums, llibreries i 
escoles públiques, no han hagut de 
lamentar mai cap explosió terroris-
ta en nom de la ideologia islàmica? 
Doncs perquè aquests estats, a dife-
rència de França, no bombardegen 
països musulmans”. 

I les víctimes del terrorisme què? 
Onfray creu que pensar que les famí-
lies només volen espelmes, poemes  
i selfies significa menysprear-les. 
També tenen dret a entendre per 
què tot plegat ha passat. “La com-
passió sovint impedeix pensar, men-
tre que pensar no impedeix la com-
passió”. La seva solució és una Fran-
ça pacifista i internament –i aquí 
també ha aixecat polseguera– un is-
lam republicà francès, “un contrac-
te social amb l’islam a França”. ✒
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Els verbs ‘dicendi’ 
i la virtut de repetir

Els verbs dicendi ens serveixen 
per introduir el que algú diu, 
tant si ho diu en estil directe 

(“«Vinc!», va dir”) com indirecte 
(“Va dir que venia”). Són, per tant, en 
un grau o altre, sinònims de dir que 
matisen l’actitud o intenció amb què 
es diu una cosa. Ho són, per exemple, 
afirmar, admetre, assegurar, etc.  

En els diàlegs i les citacions plan-
tegen un repte estilístic: acaben sent 
reiteratius. Si el diàleg es prolonga, 
es fa difícil no repetir sovint va dir, 
va afirmar, va respondre, etc. Això 
crea un cert neguit en l’escriptor 
inexpert, que confon “no repetir” 
amb “escriure bé” i no s’arriba ni a 
plantejar que repetir pot ser, en 
certs casos, la millor opció. 

Aquest neguit té tres conseqüèn-
cies negatives. En primer lloc, for-
ça a ser dicendi verbs que no ho són. 

Cada dia resulta menys estrany llegir 
frase del tipus “«M’agrada», va fer 
broma” o “ «Vindré», va somriure”. 
És millor ser menys àgil i creatiu i 
escriure, per exemple, “va dir fent  
broma” o “va afirmar somrient”. 

En segon lloc, i això encara és 
més greu, aboca a l’ús de dicendi de 
significat incorrecte o inapropiat. 
En l’afany per exhibir una pretesa 
riquesa lèxica se sacrifica precisió i 
claredat. I així podem escriure “«Hi 
hauríem d’anar», va comentar” o 
“«Ha sigut culpa meva», va etzibar”. 

Afinant una mica, hauríem escrit   
“va suggerir” i “va admetre”   

En tercer lloc, posa el focus en el 
que hauria de lliscar. És un greu de-
fecte d’estil –més greu que repetir– 
obligar el lector a aturar-se en una 
paraula que no aporta sentit. Crea 
una interferència. Els verbs dicendi 
hi són per fer fluir el diàleg i mai 
haurien de ser els protagonistes. 
Per això val més que triem els més 
neutres. Millor explicar que relatar; 
millor afirmar que declarar; millor 
preguntar que inquirir. I si optem 
pels segons no ha de ser perquè sí, 
sinó perquè aporten el matís just 
que busquem.  

Un últim consell: dir és en molts 
casos la millor opció des del punt de 
vista del gust literari i l’efectivitat 
comunicativa. Fins i tot si el repe-
tim sovint.✒

ALBERT PLA 
NUALART

UN TAST  
DE CATALÀ

EN L’AFANY PER 
EXHIBIR UNA PRETESA 
RIQUESA LÈXICA 
SE SACRIFICA 
PRECISIÓ I CLAREDAT

ELS MÉS VENUTS

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CATALÀ

[ 1 ] Los del sud us... 
VVALERO SANMARTÍ 
Males Herbes 
400 pàgines i 21,50 €             -/2 
 
[ 2 ] La filla del capità Groc 
VÍCTOR M. AMELA 
Planeta 

400 pàgines i 21,50 €            1/4 
 
[ 3 ] Tot això ho faig... 
EMPAR MOLINER 
Proa 

208 pàgines i 19 €                  2/6 
 
[ 4 ] Wonder 
R.J. PALACIO 
La Campana 

400 pàgines i 14 €             9/183 
 
[ 5 ] La noia del tren 
PAULA HAWKINS 
La Campana 
464 pàgines i 19,50 €         6/42

[ 1 ] La màgia de l’ordre 
MARIE KONDO 
Ara Llibres 

208 pàgines i 14,90 €         1/22 
 
[ 2 ] Generació Tomàtic 
ANDRÉS PALOMINO 
Fanbooks 

224 pàgines i 16,95 €              -/1 
 
[ 3 ] Sucs verds 
CARLA ZAPLANA 
Cossetània 

126 pàgines i 12,90 €          2/61 
 
[ 4 ] La resistència íntima 
JOSEP MARIA ESQUIROL 
Quaderns Crema 

174 pàgines i 14 €                3/55 
 
[ 5 ] Educar sense cridar 
ALBA CASTELLVÍ MIQUEL 
Angle 

160 pàgines i 14,90 €          10/9

RRànquing setmanal del Baròmetre de la Comunicació i la Cultura 
Posició setmana anterior / Setmanes en el mercat

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CASTELLÀ

[ 1 ] 13 rue del Percebe 
FFRANCISCO IBÁÑEZ 
Ediciones B 

352 pàgines i 30 €                  3/4 
 
[ 2 ] Historia de un canalla 
JULIA NAVARRO 
Plaza & Janés 

880 pàgines i 22,90 €            1/8 
 
[ 3 ] La chica del tren 
PAULA HAWKINS 
Planeta 

500 pàgines i 19,50 €         5/43 
 
[ 4 ] Cinco esquinas 
MARIO VARGAS LLOSA 
Alfaguara 

272 pàgines i 20,90 €           2/4 
 
[ 5 ] Los ángeles de hielo 
TONI HILL 
Grijalbo 

464 pàgines i 19,90 €            7/2

[ 1 ] La magia del orden 
MARIE KONDO 
Aguilar 

304 pàgines i 14,90 €         1/29 
 
[ 2 ] El libro de las... 
ELSA PUNSET 
Destino 

352 pàgines i 18,90 €            2/3 
 
[ 3 ] Dulceida 
AIDA DOMÈNECH 
Timun Mas 

240 pàgines i 19,95 €              -/1 
 
[ 4] Ser feliz en Alaska 
RAFAEL SANTANDREU 
Plaza & Janés 

352 pàgines i 16,90 €            5/4 
 
[ 5 ] Torres en la cocina 
SERGIO TORRES / JAVIER TORRES 
Plaza & Janés 

256 pàgines i 21,90 €            3/4


