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‘Homo
horribilis’

F R A N C E S C G U E R R E R O

Viladot forja un
debat al voltant de
la contradictòria
personalitat
humana

Maia Viladot, Ocell de tempesta.
Columna. Barcelona, 2001.

U
n dels recursos més fressats
per la novel·la contempo-
rània –i de tots els temps–
per tal d’explicar una his-
tòria és el de l’exposició de

dos motius –dues línies argumen-
tals– que convergeixen al final en un
desenllaç comú. És una tècnica prou
coneguda però no per això fàcil d’a-
conseguir. Es corren diversos perills
que cal evitar: la dispersió, la lentitud
i la sobreposició d’un nivell narratiu
per sobre de l’altre, per exemple.

Cal dir, ja d’entrada, que Maia Vila-
dot (Barcelona, 1951) escomet amb èxit
aquest, i altres reptes, en la que és la
seva primera novel·la. Sorprèn, doncs,
l’atreviment (si és que se’n pot dir així),
encara que Viladot, de formació en els
rams de la filosofia i lletres i la psico-
logia, ha publicat diversos llibres i
multiplicitat d’articles sobre diversos
temes, entre els quals destaquen les
col·laboracions habituals al diari AVUI i
a la Revista de Catalunya.

A Ocell de tempesta, utiltizant els seus
profunds coneixements de psicolo-

gia, Viladot forja un debat gens su-
perficial i marcadament obert al vol-
tant de la contradictòria personalitat
humana. Amb una magnífica des-
cripció dels sentiments dels perso-
natges i la seva evolució a partir dels
esdeveniments bèl·lics dels Balcans, la
narradora construeix un retrat alho-
ra fascinant i esfereïdor sobre el
millor i el pitjor de què som capaços
els humans, en una novel·la que re-
corre sense estridències els camins
tortuosos de l’amor i l’odi.

D’aquest entrellat narratiu en vol-
dria destacar, finalment, dues coses:
el tractament de la sexualitat, i l’am-
bient musical que acompanya la pa-
rella protagonista.

Pel que fa al primer, hi ha almenys
tres moments a la novel·la on el poder
de suggestió de Viladot ens provoca
verdadera excitació. Quant a la mú-
sica, la descripció de l’ambient musi-
cal de la ciutat de Chicago, amb els
seus grans palaus dedicats al millor
jazz i blues (John Coltrane, Louis
Armstrong, B.B. King, Muddy Wa-
ters...) combina amb alguns moments
per al refugi clàssic (Bellini i Mahler)
que són la banda sonora perfecta per
a una novel·la no exempta de contra-
punts lírics: “L’aire capcinejà tranquil
quan els desmais i les palmeres es
tornaren epilèptiques: es retorcien,
tremolaven, s’agitaven”. Una novel·la
on “la guerra ha guanyat del tot la
partida, una partida abominable, una
partida a la qual ningú no volíem ju-
gar”. O potser sí?

BERNARDO RODRÍGUEZ / EFE

El filòsof nord-americà Lou Marinoff

Benestar a través
de la filosofia

A S S A I G

D A V I D C A M I N A D A

Lou Marinoff, Més Plató i menys Prozac.
Traducció de Rosa Borràs i Lluís
Delgado. Col·lecció Sine Quan Non.

Edicions B. Barcelona, 2001.

L
a psicologia i la psiquiatria ja
tenen competència: l’assessora-
ment filosòfic. Pels partidaris i
defensors d’aquesta ciència,
d’aquest mètode, la filosofia no

és un saber abstracte i inútil, sinó un
conjunt de coneixements acumulats al
llarg dels segles, amb un important valor
pràctic que permeten posar remei a les
dificultats de la vida quotidiana i resol-
dre els problemes existencials, senti-
mentals i professionals que hi sorgeixen.

La filosofia no és una ciència incom-
prensible i inabastable per al ciutadà no
expert, sinó una alternativa a la psico-
logia i a la psiquiatria que permet curar
els mals del cor i l’esperit. Per això, i
davant la creixent tendència psicotera-
pèutica a tractar amb medicaments i
fàrmacs (el Prozac és un conegut anti-
depressiu) qüestions relacionades amb
l’esperit, l’assessor filosòfic proclama
un tractament radicalment diferent:
“Llegiu Plató!”.

Lou Marinoff, professor de filosofia al
City College de Nova York i pioner en el
moviment de la filosofia pràctica als Es-
tats Units, elabora amb aquest Més Plató i
menys Prozac una obra interessant, con-
vincent i didàctica en què explica què és
l’assessorament filosòfic i, a través de
molts exemples, les aplicacions i utilitats
que té. El llibre de Marinoff, que està
molt documentat i ben escrit, podria ser
qualificat com un llibre d’autoajuda. Tot
i això, cal deixar ben clar que no es tracta
d’un d’aquests llibres d’autoajuda que
han proliferat els últims anys al mercat
editorial i que només arriben a les lli-
breries per raons comercials, d’oportu-
nisme econòmic i de màrqueting. Rere
les prop de 400 pàgines de Més Plató i
menys Prozac hi ha un considerable pòsit,
un back ground científic i filosòfic.

Marinoff escriu sobre filosofia sent-ne
un bon coneixedor. I quan explica i do-
cumenta casos –extrets de la seva expe-
riència personal o de la d’altres col·le-
gues– ho fa de forma elegant i delicada.
Com a assessor filosòfic, Marinoff actua
en interès del seu client, del seu pacient.
I quan escriu, ho fa en benefici i interès
del lector.

El professor nord-americà és conscient
que l’assessorament filosòfic és útil per a
una sèrie de casos, tot i que en d’altres,
en què existeixen patologies concretes,
és necessari deixar pas a la psicologia i la
psiquiatria i consentir els seus tracta-
ments farmacològics. Per aquesta raó, a
l’iniciar el llibre, Marinoff diferencia de
forma clara l’àmbit d’aplicació, d’inci-
dència, de la psicologia, de la psiquiatria
i de l’assessorament filosòfic.

QUATRE PARTS DEFINIDES
Més Plató i menys Prozac està compost de
quatre parts: En la primera, de caràcter
introductori, l’autor reflexiona sobre les
noves aplicacions de l’antiga saviesa i
explica la utilitat científica de la filosofia.
En la segona (la més interessant per al

lector), Marinoff enumera problemes de
la vida quotidiana, donant-ne un grapat
d’exemples i pautes i consells per resol-
dre’ls. En la tercera, explica en què con-
sisteix la pràctica de la filosofia en grups
i organitzacions. Ja com a annex, en
l’última part hi ha un directori de filò-
sofs, lectures complementàries, un llistat
dels assessors filosòfics a tot el món (so-
bretot als EUA), i una lliçó especial sobre
l’I Ching o Llibre dels canvis (antic llibre xi-

nès de saviesa, anònim, escrit al voltant
del segle XII aC).

Abans d’entrar pròpiament en matè-
ria i aplicar la filosofia a casos concrets,
Marinoff fa un breu repàs dels corrents
del pensament tant a Orient com a Oc-
cident. El que s’exposa no són un com-
pendi d’apunts per passar un examen
oficial, sinó una síntesi de la història de
la filosofia, dels autors i les obres que
han estat claus per al pensament fins al
segle XXI. En aquest punt, l’objectiu de
l’autor és purament introductori, tot i
que no amaga tampoc la seva pretensió
última: recórrer als pensaments dels
grans filòsofs orientals i occidentals per-
què el lector pugui elaborar una filosofia
de vida personal i independent.

Lou Marinoff basa el seu assessora-
ment filosòfic en el procés PEACE (pro-
blema, emoció, anàlisi, contemplació i
equilibri), un mètode que permet com-
prendre el problema vital i arribar, des-
prés d’una sèrie de progressos, a una so-
lució. Ara bé, cal remarcar que no és
l’autor qui fa arribar els seus pacients a
una determinada solució sinó que són
ells mateixos qui, a través del mètode
PEACE, assoleixen una determinada
conclusió. L’assessor filosòfic és més un
guia, un conductor del pensament, que
una persona docta que ofereixi respostes
unívoques i imposades.

És a través del procés PEACE que la
persona pot afrontar de forma racional
qüestions relacionades amb la seva vida
sentimental, la família, la mort o l’ètica

i la moral. Marinoff és conscient que
l’aspecte sentimental és molt important
en la vida de les persones i, sovint, ob-
jecte de controvèrsia. L’amor i el desa-
mor. Per això, a l’abordar problemes vi-
tals concrets, l’autor comença per les
qüestions relacionades amb el cor (la re-
cerca d’una relació sentimental, el man-
teniment d’una relació i la seva ruptura).
I les explica àmpliament. El filòsof
nord-americà analitza molts casos i per

guiar cap a una solució, recull i
cita aforismes de molts pensa-
dors: Plató, Aristòtil, Hobbes, Sar-
tre, Lao Tsé, Kant... L’assessora-
ment filosòfic té una clara voca-
ció curativa i, en aquest punt, el
lector ja n’és conscient. Dificul-
tats en la relació amb el sexe
oposat, el temor d’equivocar-se, la
pèrdua de la màgia i la sintonia
entre la parella... De casos n’hi ha
molts i variats. Marinoff assegura
a l’inici del seu llibre que l’asses-
sorament filosòfic és més un art
que una ciència. I ho afirma en el
sentit que l’assessor filosòfic ha
de comprendre el cas, intuir el
problema que hi ha latent i sug-
gerir corrents de pensament que
puguin portar a la seva solució.

Més Plató i menys Prozac tracta
també de problemes relacionats
amb la vida familiar, la insatis-
facció a la feina, la crisi de la
mitjana edat, l’ètica i la moral, i
la pèrdua d’un ésser estimat. En
tots els casos, la filosofia es revela
com un instrument que ens por-
tarà a afermar-nos en la vida i a
enfortir la salut del nostre cor i
esperit.

Marinoff va publicar el seu
llibre als Estats Units l’any 1999,

mesos després de l’escàndol Lewinsky,
que va estar a punt de costar la presi-
dència a Bill Clinton. El president
nord-americà va acudir a un assessor
religiós per superar la greu crisi sorgi-
da per la seva relació amb una becària
de la Casa Blanca. En una entrevista, un
periodista va preguntar a Marinoff què
hauria dit a Clinton si hagués acudit a
la seva consulta: “Què li hauria dit? Li
hauria preguntat sobre el seu concepte
del bé i el mal. Què en pensa de la
moralitat. I si creia que ha actuat de
forma conseqüent”. Lluny de dictar al
president Clinton quina seria la con-
ducta correcta, l’assessor filosòfic li
hauria obert punts de reflexió i, evo-
cant pensaments filosòfics concrets,
l’hauria permès arribar a una pacifica-
ció de la seva ment. I superar el pro-
blema.

ADVERSARI DE LA PSICOLOGIA
L’assessorament filosòfic s’ha començat
a estendre als EUA i s’ha revelat com un
adversari ferotge de la psicologia tradi-
cional. La societat actual, i en especial la
nord-americana, molt propensa des de
fa anys als traumes i problemes psico-
lògics, ja té un altre mètode per afron-
tar-los i tractar-los: llegir els grans pen-
sadors de la filosofia. Arribats en aquest
punt, se’m planteja una pregunta: ¿què
hauria passat si un novaiorquès il·lustre,
Woody Allen, molt propens a les crisis
existencials, hagués fet cas a Marinoff i
hagués llegit Plató?


