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l ot i les crítiques que sovint se li
fan de manera injusta, França
continua mantenint el nivell
cultural alt. Diríem que estan a la

mateixa distància cultural que
podem estar nosaltres d’ells, per
exemple, en futbol. Suposo que és
el preu que cal pagar entre el país
de la Il·lustració i el de la Inquisició.
Els francesos no venen
exclusivament literatura de
creació, sinó que sovint arriben els
seus assagistes, que mantenen
l’interès del públic lector, com és el
cas del filòsof Michel Onfray, que fa
una desmitificació en tota regla de
la història oficial de la filosofia i ha
esdevingut el filòsof de moda a
França, amb xifres de vendes que
s’acosten als best-sellers. Valèria
Gaillard conversa amb ell amb motiu de
l’aparició L’eudemonisme social, cinquè
volum de Contrahistòria de la filosofia
(Edicions de 1984), i de l’altra, Política del
rebelde. Tratado de resistencia y
insumisión (Anagrama). Són dos volums

T
que es complementen tot i haver estat
publicats originàriament amb deu anys de
diferència, 1997 i 2007. El punt en comú
podria ser el que va destacar Denis

Sieffert a Politis: “El discurs d’Onfray és
indiscutiblement revolucionari. El llibertari
es reivindica hereu del 68 i crida a destruir
la nova Bastilla, allotjada al cor mateix
dels mecanismes de reproducció social,
però també sap ancorar el seu projecte a

la realitat”. No sé francament si el podem
qualificar de revolucionari en aquests
temps tan lleugers, però sí que podem dir
que és ben capaç d’estimular moltes

ments adormides pels somnífers
amb què ens castiguen. En aquest
penúltim volum de la Contrahistòria,
Onfray dedica el capítol final a
Bakunin, el clàssic anarquista que
va mantenir una guerra intel·lectual i
ideològica contra l’ordre cristià i
burgès: “Seguint de prop
Feuerbach, a partir de les pors
genealògiques dels déus, Bakunin
analitza el procés que porta del
fetitxe al Déu únic, passant pels
bruixots i els elements naturals.
Després, reinterpreta el procés
d’alienació posat en evidència per
les anàlisis de L’essència del

cristianisme: la substància de Déu
s’alimenta de la degradació dels homes”.
És un vell debat que, dissortadament,
interessa ja només als pocs iniciats a
favor o en contra. Llegir Onfray obre la
gana, malgrat les passions per la dieta. ❋

Un rebel de la filosofia

Michel Onfray, Jordi Herralde i Josep Cots. PERE VIRGILI

DAVID CASTILLO coordinador

aeroport lluminós i net que la
Natàlia Miralpeix va trobar en
tornar a Barcelona de la seva
llarga estada a l’estranger no-

més era un miratge. La ciutat seguia es-
sent tan grisa i sòrdida com sempre, i les
gents que l’habitaven, tan atordides i
tristes com els seus germans Lluís i Pere.
El que més em va colpir d’El temps de les
cireres (Edicions 62), la novel·la que va
consolidar Montserrat Roig, va ser que
en ella hi vaig veure la meva família, i les
dels meus amics, i les dels veïns. En
aquest país tots érem els Miralpeix. En-
cara ho som força: pusil·lànimes, aixa-
fats per impotents.

Vaig comprar la segona edició (juny de
1977). Tenia 17 anys, venia d’una família
de llargs silencis a taula, de preguntes
sense resposta, d’ordres sense argu-
ments, de por i malalties; com tantes al-
tres, com la majoria que habitaven
aquells carrers grisos de l’Eixample per
on perdia les meves passes moltes tardes
en sortir d’escola. Mai no vaig trobar les
lluminoses idees de llibertat, solidaritat,

L’
resistència a l’opressió, alegria i nos-
tàlgia de la vella cançó de la comuna
de París que la Roig va utilitzar per
posar de títol a la novel·la. Només em
topava amb les fulles mortes dels
plàtans del passeig de Sant Joan,
que xutava com imaginàries pilotes.
Em va acabar agradant més aquesta
cançó que l’altra, però això ho vaig
descobrir més endavant, és clar.
    Anys després, en acabar de llegir el
primer capítol de la novel·la em va
sobrevenir un profund vertigen. No
podia seguir llegint a la cambra del
pis familiar, hauria parat boig,
n’hauria fet alguna de grossa. Era la
mateixa abúlia vital. Vaig córrer es-
parverat fins la platja, vaig seure a
les roques de l’espigó, i la placidesa
del mar calm del Maresme es va con-
vertir durant molts anys en el millor
saló de lectura. Vaig jurar-me que
mai sotmetria els meus fills als ma-
teixos silencis, a les mateixes bui-
dors. Amagar les misèries dels
temps és una crueltat. ❋ 
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AVUITOCA...

Santa Tecla
Uns ceitnífcis van esutadir que no cal odrre a la prat
cetnarl de les praulaes per etndenre un txet, semrpe
que la piremra i la darerra llerta esitigun al lloc que
els pretoca, prequè no les lleigm llerta a llerta, les
lleigm com a bolcs utaniris. Aquesta seria una con-
clusió seriosa, mostrada amb un test senzill i sorpre-
nent, de les nostres capacitats cerebrals. Una altra
seria admetre que el meu ordinador em guanya ju-
gant als escacs, però jo el guanyo a la boxa. I seguint
amb els jocs de teclat: “QQuuuinn tteeccclaatt
mmeésss sseennssiibbbleee tttée aaquuueesst
oorrrddiinnnaaddorrr!!!”. “eL lLuMeT dEl LEs Ma-
JúScUlEs PaRpElLeJa, És GrEu?”. “Vnc tclat al qu li
falta una lltra”. Prou de sotmetre a l’esforç de la lec-
tura parcial el nostre cervellet (el diminutiu va pel
meu: si bellugo el cap enèrgicament noto com si li so-
brés crani; mira, que almenys un dels dos tingui el
pis gran!). Diu que la definició de virus, de l’informà-
tic, es clar, podria ser una cosa com ara: “El virus és
la creença dels usuaris inexperts que una força ma-
ligna intangible que ve de l’exterior és la responsable
dels errors que provoquen ells treballant amb l’ordi-
nador”. Espero que l’ordinador no se’m pengi abans
de guardar el text, gràcies a l’ajut de la patrona dels
informàtics (sí, i de Tarragona): santa Tecla. ❋
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