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CATEDRÀTIC DE FILOSOFIA DE
LA UNIVERSITAT DE BARCELONA,
JOSEP MARIA ESQUIROL (SANT
JOAN DE MEDIONA, 1963) HA
DESENVOLUPAT ELS ÚLTIMS
ANYS L’ANOMENADA ‘FILOSOFIA
DE LA PROXIMITAT’, DE LA QUAL
‘HUMÀ, MÉS HUMÀ’ ÉS L’ÚLTIM
EXEMPLE

No més
enllà, sinó
més endins

Heidegger– ens ha avisat que és millor
referir-se als éssers humans com els
que neixen que no pas com els mortals.
Encerta més la mesura de la nostra
contingència.
Empara, cura i resistència

El que ha nascut és el ferit: la ferida
forma una mena de creu apaïsada sobre el terme humà. La creu –que remet
Aquesta obra re- a la que, amb uns altres punts cardipresenta una fita nals, Heidegger va traçar sobre el nom
més en la cons- ésser– indica aquestes quatre dimentrucció de la filoso- sions de la ferida: vida, mort, tu i món.
JORDI
fia de la proximitat L’empara i la cura s’associen amb el
LLAVINA
de l’autor pene- concepte de curvatura. Esquirol és un
desenc. Abans ja savi creador de conceptes: en La peens havia donat tres títols que cal lle- núltima bondat ja ens n’havia donat un
gir amb aquesta mateixa intenció: El que estén encara més en el llibre prerespirar dels dies (2009) i, sobretot, La sent, el del replec del sentir, que fa reresistència íntima: assaig d’una filoso- ferència a la consciència (“Viure és
fia de la proximitat (2015) i La penúlti- sentir-se vivint”, hi explicava). En El
ma bondat: assaig sobre la vida huma- respirar dels dies advocava per la conna (2018). Una vegada més, la bellesa veniència de seguir el ritme circadiade l’escriptura s’alia amb el rigor de ri, sense vulnerar-lo (línia corba, que
l’anàlisi i amb un punt de vista origi- defuig l’obcecació rectilínia.)
En un llibre com aquest d’ara, res
nal, que l’autor ha anat afaiçonant al
llarg dels seus darrers treballs. Simo- no és deixat a l’atzar. Fixem-nos en la
fonda dedicatòria: “A la meva
ne Weil defensava que el de
mare, que em cuidà des del
l’atenció era un valor essenprincipi. / Al meu pare,
cial de l’activitat filosòfique m’emparà fins al fica. Josep Maria Esquinal”. En dues frases,
rol és un pensador de
l’autor aplega l’inici
mirada atenta, per fer
absolut de la vida (veservir un altre dels
nim d’enlloc) i les noseus títols, els interescions d’empara i cura
sos del qual l’han acosque, juntament amb la
tat cada vegada més a la
de resistència, ja havia
poesia, perquè aquest
començat a desenvolupar
art interseca amb el penPERE TORDERA
en l’obra tan guardonada del
sament. No és estrany, doncs,
2015.
que dialogui amb autors que han
L’escriptura d’Esquirol, com he
fet, abans que ell, un camí similar: Heidegger i Zambrano, per citar-ne dos. suggerit més amunt, és un goig. Al llarg
I tampoc no ho és que, ja des del títol, del seu assaig, l’autor dialoga amb diel llibre s’alci com una mena de rèpli- versos filòsofs: aprofundeix algun asca (o d’esmena a la totalitat) a la co- pecte tocat per aquest (Ricoeur), de
neguda obra de Nietzsche: “Tant de bo tant en tant discrepa d’una orientació
l’humà fos encara més humà”, afirma empresa per un altre (Nietzsche, esEsquirol. Si el filòsof alemany prete- clar; Weil; Bachelard) i, fins i tot, a venia transcendir aquest humà, el cata- gades, toca el crostó a un tercer (Ciolà es proposa, per contra, d’aprofun- ran, Sloterdijk). En canvi, la seva filodir-hi: “Ser més humà no vol dir anar sofia humanista –ell mateix no defuig
més enllà de l’humà, sinó intensificar pas l’adjectiu– no rebat mai els poetes
l’humà de l’humà”.
(Miguel Hernández, Sant Joan de la
L’aspiració consisteix a bastir una Creu, Paul Verlaine, Claudio Rodrífilosofia que es corbi com la volta del guez, Marià Villangómez), les imatges
dels quals, en la seva penecel (la línia corba és el traç que
trant intuïció, sembla que
defineix aquesta construcció
hagin prefigurat algunes de
teòrica, encara oberta; i repreles lluminoses aportacions
senta un concepte central per
del nostre pensador.
entendre-la i compartir-la);
En la bellíssima reflexió
una filosofia “que es corba sosobre el cel i la seva articulabre la ferida infinita, i ajuda a
ció amb la terra, cita aquest
tenir-ne cura i a respondrevers de Claudel: “El blau és
hi”. El sintagma ferida infinila foscor que es va fer visita, d’una gran densitat conble”. L’esclat significatiu del
ceptual, ocupa, per això, un HUMÀ,
vers li fa concloure: “El cel
lloc central en aquesta explo- MÉS HUMÀ
blau és un verb: fer-se de
ració, que es presenta com una JOSEP MARIA
dia”. I el despertar diari, llaantropologia. Just abans de ESQUIROL
desenvolupar-lo en les pàgi- QUADERNS CREMA / vors, es connecta amb l’inici absolut de la vida. És un
nes centrals del seu assaig, Es- ACANTILADO
llibre magnífic!✒
quirol –en fructífer diàleg amb 176 PÀG. / 14 €

