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Montaigne és inesgotable. En 
el seu jo expressat als Assaigs 
hi cap tota la humanitat. Jau-

me Casals, filòsof i rector de la UPF, 
es capbussa a ¿Qué sé yo? (Arpa) en la 
filosofia del perigordià, d’aquell ho-
me que va escriure’s per ser. D’entra-
da hi troba la voluntat de l’autor de 
deixar sempre “espai a la interroga-
ció”, a més de “precaució ideològica, 
apertura a la vida i capacitat de su-
pervivència en el desordre”. La ma-
nera de pensar (o de pensar-se) de 
Montaigne demana temps: per això 
Casals el relaciona amb el verb boví 
rumiar, que seria, en paraules de Pas-
cal, la seva capacitat de dubtar del 
dubte. O de ser “superficial per pro-
funditat”, com va dir Nietzsche dels 
presocràtics. “La no-filosofia de 
Montaigne és una ontologia, una lu-
cidesa als límits del saber que apos-
ta per l’experiència”, precisa Casals. 

¿Estoic, escèptic o epicuri? Una 
mica de tot, amb més o menys èmfa-
si segons el moment vital. Tendeix 
més a l’escepticisme –fuig de qual-
sevol dogma polític, moral o teolò-
gic–, però recolzat en el coixí del 
dubte no renuncia a les altres esco-
les de la filosofia grega. “No és con-
tradictori, sinó tot el contrari”, es-
criu Casals, que alhora el veu tan fí-
sic com metafísic (bé, més físic, gens 
aristotèlic): Montaigne, en tot cas, 
es nega a considerar l’home com a 
ésser escindit, l’entén (s’entén) com 
un tot, esperit i carn perfectament 
imbricats. És tan naturalista com 
humanista. El mateix podem dir so-
bre les dicotomies paraula-cosa o 

pensament-acte. Busca l’harmonia 
dels contraris. Tot va plegat i bar-
rejat en el seu món “ondulant” 
(avui, amb Bauman, en diríem “lí-
quid”, oi?), en moviment perpetu, 
com els Assaigs. Sempre a la recer-
ca, diu Casals, de “reconciliacions: 
del jo amb els altres, de l’escepticis-
me amb el coneixement, de la guer-
ra religiosa amb la pau política, de la 
fortuna amb la llibertat, de la gra-
màtica amb les coses de la naturale-
sa, de la multiplicitat amb la forma”. 

Filosofar és aprendre a morir, 
com aprèn molt d’hora Montaigne 
amb la desaparició del seu amic de 

l’ànima Étienne de la Boétie als 33 
anys (l’edat de Crist). I és aprendre 
a viure, a ser lliure, per exemple, 
respecte la idea de Déu: Casals creu 
que no hi ha lloc als Assaigs per al 
que no existeix, és a dir, per a Déu. Sí 
que hi ha lloc, en canvi, per a la fe en 
Déu, perquè la fe és una cosa que 
existeix. En política és un tolerant 
conservador, perquè, segons Casals, 
creu en la llibertat de consciència 
però alhora creu que la llibertat de 
consciència fomenta la divisió. I és 
també un republicà d’esperit però 
monàrquic pragmàtic. 

Un últim apunt aclaridor: “Les co-
ses són el fet de no ser mai exacta-
ment la mateixa cosa. Aquest és el 
seu límit, el seu sentit. I el mateix és 
la paraula. Per això la paraula de 
Montaigne es contradiu però no con-
tradiu la veritat [...] És una paraula 
antiga, una paraula de respecte”.!
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Ja tenim online el diccionari 
de Maria Teresa Espinal

Si en el meu últim tast lamenta-
va que el Gran diccionari 62 de 
López del Castillo no s’actua-

litzi ni es digitalitzi, avui he de ce-
lebrar que des de fa poc el Dicciona-
ri de sinònims de frases fetes (DSFF) 
de Maria Teresa Espinal (Barcelo-
na, València 2004) hagi aparegut en 
una versió en línia oberta a tothom 
(dsff.uab.cat). De fet, ja existia en 
PDF des del 2006, però la versió en 
línia –desenvolupada per Pere Or-
ga– permet una cerca més àgil i, a 
més, incorpora algunes revisions. 

El DSFF és imprescindible per di-
verses raons. D’entrada, perquè és 
amb diferència l’esforç més complet, 
rigorós i actualitzat perquè l’usuari 
del català –l’aprenent i el creador– 
pugui arribar a la frase feta partint 
del concepte que hi ha al darrere. És 
a dir, hi pugui arribar si la desconeix. 

Ho demostro amb un exemple. 
Si en un diccionari convencional 
vull trobar frases fetes que expres-
sin el concepte boig, me’n vaig a 
l’entrada boig i no n’hi trobo cap. 
Si, per contra, ho busco al DSFF, 
només cal que posi boig a la cerca 
per concepte i ja en tinc 25. Algunes 
de tan sucoses com faltar-li un bull, 
estar tocat del bolet, tenir un perdigó 
a l’ala o no tocar ni quarts ni hores. 
Hi són al DIEC2? No sempre i, quan 
hi són, són en un lloc imprevisible. 
De les quatre que he dit, la primera 

és a faltar, la segona a llampat i to-
cat, la tercera a perdigó i la quarta no 
hi és. I per si recordeu vagament la 
frase feta, al DSFF també hi ha una 
cerca per frase feta. 

Què és una frase feta? La idea és 
bastant imprecisa però ha de com-
plir una d’aquestes dues condicions: 
a) no podem arribar al seu significat 
partint del sentit literal de les se-
ves parts (és com una unitat lèxica); 
b) no podem jugar lliurement amb 
la seva sintaxi i morfologia mante-
nint-ne el sentit (està fossilitzada). 

Conèixer i utilitzar frases fetes és 
tan essencial com conèixer paraules. 
Per això cal un diccionari que reculli 
i ens permeti arribar a totes les frases 
fetes. Sobretot perquè –més enllà 
del sentit– expressen alguna cosa 
més profunda, més intraduïble, més 
a tocar de l’ànima de la llengua.!
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[ 1 ] La desaparició de 
Stephanie Mailer 
JJOËL DICKER /  La Campana 
640 pàgines, 22,90 !             1/3 
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192 pàgines, 16,50 !           2/20 
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256 pàgines, 18 !                 3/24 
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272 pàgines, 17,90 !           3/10      
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160 pàgines, 15,90 !           4/30  
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RRànquing setmanal de la Cambra del Llibre de Catalunya 
Posició setmana anterior / Setmanes en el mercat

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CASTELLÀ

[ 1 ] La desaparición  
de Stephanie Mailer 
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MARÍA DUEÑAS 
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358 pàgines, 18,90 !         -/146   
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