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¿És breu,
la vida?

o ens cansarem mai de defensar el
paper que han tingut durant el nou
segle les petites editorials indepen-

dents, que han superat, a més, el handicap de
la crisi i la projecció en un context refractari
al català tot i ser en un país que ara viu un
apogeu sobiranista.

Entre aquests independents, m’agrada es-
pecialment la feina de l’editorial Adesiara,
que ha incorporat clàssics de diferents èpo-
ques i cultures al seu catàleg. Amb un disseny
modern, elegant i resistent, un preu més que
assequible i unes traduccions impecables, so-
vint en versions bilingües, el segell és una cita
obligada per als que no podem viure sense la
literatura. L’última joia que ens envien al su-
plement és ¿És breu, la vida? un volum del fi-
lòsof llatí, originari de Còrdova, Luc Anneu
Sèneca. Mestre de l’escola estoica, el seu pen-
sament és ben actual, una vigència que es
corrobora amb la lectura i amb la importàn-
cia que ha tingut per a la cultura occidental
des del Renaixement, i que esperem que con-
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tinuï tenint-la. La versió de Jordi Avilés car-
bura i obre les preguntes a la seva plenitud.
La necessitat d’alliberar-se seria un revulsiu
dels estoics davant el capitalisme devorador.
En la introducció, el traductor ens diu: “Per-
què la humanitat atenyi la saviesa, que li
obrirà el camí vers la felicitat, primerament
cal que s’enfronti amb les pors i els desigs i se
n’alliberi, ja que condicionen negativament
la vida.” Sèneca proposa discerniment, refle-

xió autocrítica, domini d’un mateix, sereni-
tat, harmonia: “Fins i tot els moments de
plaer són plens d’esverament i desassossec a
causa de temors diversos... els assalta un pen-
sament angoixós: Això, quant de temps du-
rarà?” Més enllà dels oblidables llibres d’au-
toajuda, pensadors com Sèneca ens poden
acompanyar –no sé si solucionar– les cuites
diàries a què ens enfrontem. Observant el seu
final, ell va ser capaç de discernir-les? ❋

A
Adesiara ens
ofereix un
magnífic recull
de pensaments
sobre la
resistència de
Sèneca, en una
bona traducció
de Jordi Avilés

Neró i Sèneca, conjunt escultòric d’Eduardo Barrón al Museu de Zamora ARXIU

FICCIÓ

Amb la col·laboració de les llibreries: Abacus, Casa del Llibre, Documenta, FNAC, La Central, La Impossible, Laie (Barcelona), Llibreria 22 (Girona), La Gralla (Granollers),
Caselles (Lleida), La Rambla i La Capona (Tarragona), La Tralla (Vic) i L’Odissea (Vilafranca del Penedès)

NO-FICCIÓ

ELS MÉS VENUTS

▼ 4
MARIONA
Pilar Rahola
Editorial: 
RBA - La Magrana

▲▼ 1 LA FORMACIÓ
D’UNA IDENTITAT
Josep Fontana
Editorial:
Eumo

▼ 4 LA FINESTRA
DISCRETA
Antoni Puigverd
Editorial: Libros
de La Vanguardia

▲ 1 DES D’ON
TORNAR
A ESTIMAR
Joan Margarit
Editorial: Proa

▲ 2 TAMBÉ AIXÒ
PASSARÀ
Milena Busquets
Editorial: 
Amsterdam

▲ 6
OFRENA
A LA TEMPESTA
Dolores Redondo
Editorial: Columna

▼ 5 LES DONES
DE LA PRINCIPAL
Lluís Llach
Editorial: 
Empúries

▲ 6 ELS JUEUS
CATALANS
Manuel Forcano
Editorial:
Angle Editorial

▲ 5 ÉS L’HORA
DELS ADÉUS?
Xavier Sala i Martín
Editorial:
Rosa dels Vents

▲ 3 EL CAPITAL
AL SEGLE XXI
Thomas Piketty
Editorial:
RBA - La Magrana

▲▼ 3 
WONDER
R.J. Palacio
Editorial: 
La Campana

▲ 2 
SÀPIENS
Yuval Noah Harari
Editorial:
Edicions 62




