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La publicació el 
2015 de La resis-
tència íntima va 
merèixer el reco-
neixement de pú-
blic i crítica, amb 
premis tan relle-

vants com el Ciutat de Barcelona i el 
Nacional de Ensayo. Tres anys des-
prés, Josep Maria Esquirol hi tor-
na amb un nou assaig filosòfic, apa-
regut simultàniament en català i 
castellà, en una mostra de l’expecta-
ció assolida. La penúltima bondat no 
decebrà els seus seguidors més fi-
dels, ja que, fins a cert punt, és la 
continuació lògica de la mirada del 
pensador penedesenc sobre la filo-
sofia de proximitat. 

Caducats els grans projectes filo-
sòfics omnicomprensius, les taules 
de novetats ens ofereixen treballs 
marcats per la recerca de respostes 
als reptes de la quotidianitat més 
propera. Dins d’aquesta dinàmica, 
res ens és més íntim que la mateixa 
vida humana, sacsejada per un pre-
sent d’incertesa, d’individualisme, 

La bondat 
sosté el món

D’ENÇÀ QUE VA 
DEBUTAR AMB 
‘RAÓ I FONAMENT’, 
JOSEP MARIA 
ESQUIROL HA 
ANAT DONANT A 
CONÈIXER LA SEVA 
OBRA FILOSÒFICA, 
QUE INCLOU 
TÍTOLS COM ‘EL 
RESPIRAR DE LOS 
DÍAS’ (2009) I LA 
RECONEGUDA  
‘LA RESISTÈNCIA 
ÍNTIMA’ (2015)

EL LLIBRE  
DE LA SETMANA

PERFIL d’immediatesa tecnològica i de pèr-
dua. Amb el present díptic, s’apro-
fundeix en la cerca de l’essència 
d’allò que ens fa (encara) humans i 
sensibles. 

En línia amb altres autors com 
Pierre Rosanvallon (autor de La so-
ciedad de los iguales, RBA, 2012), 
Esquirol destaca la fraternitat com 
a clau de volta del famós lema revo-
lucionari francès i hi aprofundeix 
per caracteritzar-la com el tret dis-
tintiu de la humanitat mateixa. Da-
vant la certesa de les pròpies limita-
cions i de la llunyania o inexistència 
d’un paradís perdut, ens descobrim 
vivint als marges, a la intempèrie 
dels afores. Una precarietat accen-
tuada, un pèl apocalípticament, 
quan es descriu el present com “un 
avui degenerat ja des de trenc d’al-
ba”. Aquí, fora dels límits de la ple-
nitud, la vida humana només és pos-
sible gràcies a la generositat: “La 
bondat de les accions d’unes perso-
nes envers unes altres [...] és l’espe-
rança del món”. La reivindicació 
desacomplexada de la bondat, ne-
cessàriament activa i despresa, re-
sulta especialment suggeridora i, al-
hora, perillosa, en acostar-se en al-
gunes expressions als arguments de 
l’autoajuda que ho fien tot a les 
abraçades i l’afecte per arreglar el 
món. Conscient d’aquest abisme, 
Esquirol s’envolta d’un més extens 
i poblat món de referències filosòfi-
ques, de clàssics com Nietzsche i 
Francesc d’Assís fins a pensadors 
actuals. Aquest reforçament de l’or-
dit crític respecte a l’anterior obra 
s’intenta compensar amb una prosa 
un pèl preciosista.  

Els afores són per definició pos-
sibilitat i, alhora, indefensió. Tot i 
que existeix la temptació de la inhu-
manitat, és també l’espai propici 

per a l’hospitalitat, per a l’acolli-
ment, per a la interdependència: 
“La vulnerabilitat humana en el de-
sert demana protecció”. La bondat 
esperona l’acció per damunt del dè-
ficit “de paraules acollidores per cu-
rar”. Per això es congratula Esquirol 
de l’existència de persones que, 
“amb la seva manera de ser, curen 
les ferides del món”. 

L’aposta per la sensibilitat no es 
contraposa a la dimensió racional 
humana. Per a l’autor, “no cal edul-
corar la intel·ligència amb la dimen-
sió emocional perquè ja de per si el 
sentir és intel·ligent”. Aquesta rei-
vindicació el porta a una distinció 
entre pensament, entès com a crea-
ció i acció, i coneixement, llegit en 
un sentit més pragmàtic i passiu. 
Esquirol denuncia com aquest úl-
tim s’hauria anat imposant, tot pri-
oritzant l’individualisme, la fatali-
tat i el cientifisme. La crítica no és 
nova i se suma a altres pensadors 
que, arran de l’auge de les noves tec-
nologies, veuen amb prevenció la 
suposada deshumanització de la ci-
ència i, sobretot, de la tècnica. 

A aquesta deriva (in)humana 
La penúltima bondat hi contrapo-
sa la recuperació de “la vida que 
estima, la vida que pensa”, però 
també una revalorització de l’espi-
ritualitat i fins i tot de la mística, 
en sintonia amb el recent Àngels i 
robots de Jordi Pigem (Viena, 
2017). Tot i un cert excés caricatu-
ritzador (“La ciència no pensa”), la 
moció contra l’anomenada tecno-
ciència permet una definició més 
enriquidora, activa, sensible i hu-
mana de l’acte de pensar i, per ex-
tensió, de l’ésser humà. Així, pot-
ser en comptes de reiterar el sàpi-
ens, seria més ajustat parlar de 
l’Homo sapiens sensibilis.!
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FRANCESC MELCION

En aquesta con-
vulsa primavera 
que anticipa més 
que mai tot allò 
tan sabut de la 
crueltat del mes 
que ens espera, 

memòria i desig, però també ràbia 
continguda i tristesa certa per 
aquest retorn de polítiques mefíti-
ques que suposàvem colgades per 
sempre més en la nit dels temps, és 
del tot adequat acollir-nos a aquest 
“sorgiment de llum en la tenebra”, 
títol justíssim que fa referència a 
una tècnica de gravat, semblant a la 
punta seca, que produeix l’efecte de 
l’aparició de la llum, de la línia, del 
sentit, enmig de la negror; allò que 
el poeta, metafòricament, vol que 
sigui la poesia. I encara caldria inci-

Fer sorgir la llum de la tenebra
dir en una altra noció que comporta 
aquesta tècnica, la de la incisió. Com 
si la paraula poètica fos un burí en 
l’oient, en el lector, i els versos que-
dessin gravats en la memòria, per 
fer companyia, i també, natural-
ment, a la manera d’Horaci, per de-
lectar-nos i instruir-nos alhora, la 
divisa final de totes les formes d’art 
veritables, les que ens por-
ten consol. De Comadira 
podríem recular fins a 
aquell impressionant 
Un passeig pels bule-
vards ardents, publi-
cat per primer cop a 
Els Marges, poema 
que va canviar la faç 
de la poesia catalana 
dels 70 (l’herència fer-
rateriana era palpable, pe-

lalta, que té un aire, gairebé, de tes-
tament. Ja l’inici sembla una metà-
frasi de la meravellosa Complanta 
per l’oblit dels morts de Segimon Ser-
rallonga, seguida de l’homenatge 
degut a Carner: “Qui millor t’ha es-
coltat, / qui millor t’ha fet ressonar”. 
I avança el poema dedicatori amb 
una mena de contrició o captatio 
(“em sento com un cuc”), per acabar 
reconeixent en ella allò que ja podí-
em intuir d’antuvi que era per a ell: 
“pàtria meva”, anunciant dos futurs 
poemes que, gràcies a ella, podrà 
confegir; el primer té aromes (i pa-
raules) del Nabí carnerià (“alocs de 
torrentera... olivarda”); el segon se-
rà més aviat una revenja contra les 
malvestats sofertes. Acaba com en la 
divisa espriuana: “Soc aquí per aju-
dar a salvar-te”.!
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rò també la desimboltura, gairebé la 
insolència, de la joventut, una jo-
ventut, tot s’ha de dir, ja prou doc-
ta per caminar soleta). El poe-
ta/pintor Comadira sempre ha tin-
gut el do de la llibertat: en l’expres-
sió, tant pictòrica com poètica, i 
àdhuc en l’assaig i en les seves inter-

vencions com a subjecte civil. Si 
alguna cosa el caracteritza 

és que no es guarda res 
al pap, cosa d’agrair en 

aquest país massa 
propens a l’avarícia, 
la hipocresia i la co-
vardia. En aquest 
darrer recull, de 

tons ombrívols, aca-
ba amb una potent 

elegia a la llengua cata-
lana: Llengua meva ma-

MARC ROVIRA


