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Miquel Seguró Mendlewicz és 
filòsof. A l’assaig La vida tam-
bién se piensa (Herder) mira 

d’explicar als seus amics, i de passada 
a tots nosaltres, per què es dedica a 
la filosofia. De fet, diu que no hi ha 
possibilitat humana de viure sense 
pensar la vida: “La filofòbia és impos-
sible”. El desig de preguntar i de saber 
forma part de la nostra essència com 
a espècie. No hi ha vivència i acció 
sense pensament, encara que sovint 
el pensament vingui després de l’ac-
ció, o tot barrejat, com una riuada. 

Entre molts autors, Seguró cita 
Viktor Frankl, un dels tres pilars de 
l’escola vienesa de psicoteràpia –al 
costat de Freud i Adler–. Creia que la 
voluntat de trobar un sentit a la vida 
és una dimensió psicològica primà-
ria i sovint preguntava als seus paci-
ents, provocador, per què no se su-
ïcidaven. Us ho heu preguntat mai? 
Costa de trobar el sentit a la vida, oi? 
Però la qüestió no és tant trobar-lo 
com no deixar-lo de buscar. No dei-
xar de pensar, sigui pel camí de la fi-
losofia o de la religió. Segons Karl 
Jaspers, també psiquiatre i filòsof, el 
camí filosòfic assumeix la transcen-
dència com a pregunta, mentre que 
el religiós viu la revelació com a res-
posta. I Freud veia en tots dos camins 
el mateix vici totalitzador, l’aspiració 
a donar una explicació absoluta a la 
nostra existència. Però, com fa notar 
Seguró, la seva alternativa psicològi-
ca va ser tan original i suggerent com 
igualment absoluta.  

Sigui com sigui, Freud ens ha fet 
pensar (i somiar) molt. Va ser Paul 

Ricoer qui va posar Freud, junta-
ment amb Marx i Nietzsche, com un 
dels tres grans “mestres de la sospi-
ta”. Si Descartes, una de les figures 
clau de la revolució científica, al se-
gle XVII havia propiciat un gir radi-
cal en la filosofia amb el seu Cogito, 
ergo sum, és a dir, posant l’home que 
pensa per si mateix, que raona, al 
centre de la vida, aquella raó de l’op-
timisme il·lustrat va entrar definiti-
vament en crisi amb Marx, que ja no 
la veia com a motor del progrés en la 
història (hi posava la lluita de clas-

ses), amb Freud, que deia que la raó 
del jo pensant és només una part de 
la ment (feia aparèixer l’inconsci-
ent), i amb Nietzsche, que remarca-
va la força de l’instint com una volun-
tat més forta que la raó (i de passada 
decretava la mort de Déu). 

Ara ja sabem que raó i emoció van 
juntes: com deia Pascal, el cor té ra-
ons que la raó ignora. Sabem que la 
ciència no és res sense la conscièn-
cia, sense ètica. I sabem que l’exis-
tència té tant a veure amb la recer-
ca lliure del plaer (potser hauríem de 
parlar d’erosofia, proposa Seguró) 
com amb l’acceptació plena de la 
mort, un ingredient bàsic (un im-
puls) de vida. 

I tot això ho sabem gràcies al vici 
de filosofar: de pensar en nosaltres i 
els altres, en el bé i el mal, en el pas-
sat i el futur, en la vida i la mort.!

MIQUEL SEGURÓ ENS 
ADVERTEIX QUE VIURE 
I PENSAR SÓN LA 
MATEIXA COSA... 
PENSEU-HI! 
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Els límits estilístics 
del ‘però’ posposat

La paraula però prové del llatí 
per hoc (per això) i és una con-
junció adversativa: coordina 

dos membres el segon dels quals es 
contraposa al primer. Acostuma a  
contraposar oracions (“Té gana pe-
rò està prim”), però també pot con-
traposar noms, adjectius, adverbis, 
etc. (“És ràpid però matusser”). 
Com més llarg i complex és el pri-
mer membre, més convé posar una 
coma abans del però. I si tan llarg i 
complex és, hi podem posar un 
punt. En el següent exemple, el 
punt també podria ser una coma: 
“Sembla que tot el bloc del dret a 
decidir hi votarà a favor. Però els 
comuns no descarten abstenir-se”.  

A la dreta del però, doncs, no hi 
va cap coma, tret que vagi seguit 
d’un incís: “...hi votarà a favor. Però, 
segons informa l’ARA, els comuns...” 

En aquest últim cas, el però només 
pot anar precedit de punt o de punt 
i coma, perquè una coma el deixa-
ria entre comes, i faria que semblés 
un però posposat (que, com a incís 
que és, va entre comes). Un exemple 
genuí de però posposat seria: “...hi 
votarà a favor. Els comuns, però, 
no descarten...” 

Doncs bé, aquest però posposat 
s’està escampant més del que seria 
desitjable. En part, perquè com que el 
castellà no el té, algú pot pensar que 
catalanitza el text. Però, sobretot, 

perquè no ens fa el pes començar 
frase amb una conjunció tan coordi-
nativa (igual com evitem començar-
la amb i o sinó). Posar el però després 
del punt sembla que fa la frase poc 
autònoma. I aquest neguit s’esvaeix 
quan el posposem. Però no deixa de 
ser [No deixa de ser, però,] una ma-
nera de fer-se trampes al solitari. 

En poso un cas extrem: “Si un text 
en particular li ha quedat gravat a la 
memòria pel trencaclosques que va 
suposar per al grup d’investigadors, 
però, és aquest”. Retardar tant el 
però fa que quan hi arribem sobti i 
ens desconcerti. Seria molt més clar 
posar-lo al davant o eliminar-lo. Ho 
sintetitzo en tres consells: 1) no us 
faci por posar un però després de 
punt, 2) no abuseu del però posposat 
i 3) si el posposeu, posposeu-lo poc 
per facilitar la lectura de la frase.!
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UN TAST  
DE CATALÀ

PER FER TEXTOS MÉS 
CLARS I LLEGIDORS 
HAURÍEM DE PERDRE 
LA POR A COMENÇAR 
FRASE AMB UN ‘PERÒ’

ELS MÉS VENUTS

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CATALÀ

[ 1 ] Susqueda 
MMIQUEL FAÑANÀS 
Columna 
304 pàgines, 19,50 !             5/4 
 
[ 2 ] Permagel 
EVA BALTASAR  
Club Editor 
192 pàgines, 16,50 !            1/16 
 
[ 3 ] La dona a la finestra 
A.J. FINN 
Rosa dels Vents 
544 pàgines, 19,90 !           2/12 
 
[ 4 ] L’ordre del dia 
ÉRIC VUILLARD 
Edicions 62 
144 pàgines, 17 !                  6/14 
 
[ 5 ] La força d’un destí 
MARTÍ GIRONELL 
Columna 
400 pàgines, 21,50 !           4/15

[ 1 ] Dies que duraran anys 
JORDI BORRÀS 
Ara Llibres 
208 pàgines, 22,95 !           1/17  
 
[ 2 ] Operació Urnes 
LAIA VICENS I XAVI TEDÓ 
Columna 
160 pàgines, 15,90 !           4/26  
 
[ 3 ] Estima’m quan menys 
ho mereixi... 
JAUME FUNES /  Columna 
272 pàgines, 17,90 !              7/6  
  
[ 4 ] Un estiu 
FRANCESC PARCERISAS 
Columna 
144pàgines, 12 !                      -/4 
 
[ 5 ] Nou homenatge a 
Catalunya 
VICENT PARTAL /  Ara Llibres 
272 pàgines, 18,50 !            -/14 

RRànquing setmanal de la Cambra del Llibre de Catalunya 
Posició setmana anterior / Setmanes en el mercat

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CASTELLÀ

[ 1 ] El proyecto de mi vida 
MEGAN MAXWELL 
Planeta 
480 pàgines, 15,90 !               -/1 
 
[ 2 ] Las hijas del Capitán 
MARÍA DUEÑAS 
Planeta 
608 pàgines, 22,50 !           1/10 
 
[ 3 ] Patria 
FERNANDO ARAMBURU  
Tusquets 
648 pàgines, 22,90 !          3/92 
 
[ 4 ] Lejos del corazón 
LORENZO SILVA 
Destino 
350 pàgines, 19 !                   2/3 
 
[ 5 ] Seremos recuerdos 
ELÍSABET BENAVENT 
Suma de Letras 
536 pàgines, 16,90 !             4/8

[ 1 ] La edad de la  
penumbra 
CATHERINE NIXEY / Taurus 
320 pàgines, 22,90 !            8/4  
 
[ 2 ] El secuestro de la  
justicia 
I. ESCOLAR I J. BOSCH / Roca 
288 pàgines, 17,90 !              -/4  
  
[ 3 ] Piel de letra 
LAURA ESCANES 
Aguilar 
256 pàgines, 12,90 !             5/9  
 
[ 4 ] Con un cassette y un 
boli Bic 
DEFREDS /  Espasa  
192 pàgines, 13,90 !               -/1  
 
[ 5 ] Leonardo Da Vinci 
WALTER ISAACSON 
Debate 
584 pàgines, 25,90 !           -/10 


