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Tot i que els 80 fo-
ren una dècada 
frívola, potser 
com a reacció al 
pensament i a 
l’estètica dura 
dels 70, també 

tingueren un cert tarannà filosòfic, 
encarnat sobretot en el trio format 
per Jean Baudrillard, Gilles Lipo-
vetsky i Jean-François Lyotard. I en 
cas que aquests tres semblessin una 
mica superficials, sempre ens que-
dava Emil Cioran, que donà tema a 
tantes converses de dis-
coteca sota un fons de 
The Human League o de 
The Smiths. L’introduc-
tor a Espanya de Cioran 
fou Fernando Savater, 
que no només va traduir 
alguns dels seus primers 
títols, sinó que fins i tot 
va escriure Ensayo sobre 
Cioran quan el va incor-
porar al catàleg de l’anti-
ga Taurus. Recordo una 
entrevista que Savater li 
va fer en aquella època; 
crec que es titulava El 
último dandy, i relatava 
una visita que li feia a les 
mítiques golfes del 21 de 
la Rue de l’Odéon, on va 
viure a partir dels 60, quan un agent 
immobiliari amb ínfules literàries li 
va aconseguir el piset amb un lloguer 
congelat. Recordo la imatge d’un Ci-
oran elegant, amb cara d’acabat d’ai-
xecar-se de la migdiada, vivint mo-
nacalment acompanyat de la dona, 
lluny del xivarri dels ambients lite-
raris, parlant de la seva amistat amb 
un altre gran solitari, Samuel Bec-
kett, i de les seves silencioses passe-
jades per París. 

Emil Cioran, que s’havia afegit 
una m al nom per motius eufònics, 
havia nascut a Transsilvània el 1911. 
Arribà a París el 1937 amb una beca 
de l’Institut Francès de Bucarest i ja 
mai més en va marxar. Però la seva 
fama no arribà fins que el 1950 no va 
rebre el premi Rivarol a la millor 
obra escrita en francès per un autor 
estranger per Précis de décompositi-
on, el primer llibre que escrivia en 
francès. 

Recordo perfectament la impres-
sió que produïa la seva obra a la dè-

La disgregació  
del pensament

cada dels 80, quan va començar a ser 
conegut al nostre país i, gràcies a 
l’extensió breu dels seus llibres, es 
convertí en una mena de filòsof 
 –literalment– de butxaca. Ara que 
Viena ens proposa la seva primera 
traducció al català, que han fet cinc 
membres de la Societat Romaneso-
catalana Ramon Llull –Joan Fonta-
na, Virgil Ani, Gemma Cervera, Te-
resa Suñol i Frederic Ferreres–, pot-
ser és un bon moment per revaluar 
l’obra de Cioran en aquests comen-
çaments del segle XXI, que ens volen 

fer passar per seriosos 
però que no arriben ni a 
frívols. I el cert és que 
llegir Cioran 25 anys 
després del darrer llibre 
seu que vaig comprar 
(Ejercicios de admira-
ción, un interessant re-
cull d’assajos) no m’ha 
fet canviar gaire l’opinió 
que tenia d’ell als 80: 
que, més que un filòsof o 
un pensador, era un po-
eta sense oïda per a la 
poesia. “Pots dir tran-
quil·lament que l’Uni-
vers no té cap sentit” és 
la primera frase d’El cre-
puscle dels pensaments, i 
a partir d’aquí va desgra-

nant el seu vocabulari habitual de 
suïcidi, mort, bé, mal, Déu, il·lusió, 
Temps. El seu enginy apocalíptic 
sembla que ens vulgui fer veure con-
tínuament el revers d’un món que 
infla el seu engany per fer-nos creu-
re que és habitable i amb sentit, mi-
te que Cioran desfà des d’un lloc que 
ell mateix defineix: “No existeix pla-
er més gran que el de creure haver 
estat filòsof, i haver deixat de ser-
ho”. Aquesta és, exactament, la se-
va proposta: la d’un pensament 
postfilosòfic en el qual ja no pot exis-
tir un sistema, perquè la disgregació 
del pensament és reflex de la disgre-
gació social i moral. Cioran ofereix 
fragments d’un pensament que es 
busca a si mateix sense acabar de 
trobar-se, i que deixa constància del 
seu fracàs en forma d’una prosa po-
ètica sempre brillant, però que, tant 
ara com als 80, em fa preguntar si 
descriure la inutilitat del pensament 
no és descriure, també, la pròpia im-
potència per pensar el món.✒
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