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El filòsof Michel Foucault va néixer a Poitiers el 1926 i va morir a París el 1984

Palpitacions del temps
B E R N A T D E D É U

Dues editorials del

País Valencià

recuperen el

pensador Michel

Foucault, un dels

humanistes del segle

XX, crític de la

filosofia que va des

del Renaixament fins

a la revolta dels

costums que va

suposar el Maig del

68 francès. ‘Foucault

vist per Foucault’

(Bromera) i l’assaig

de J.A. Bermúdez

‘Foucault, un

il·lustrat radical’

(P.U.V.) coincideixen

amb la reedició de

l’estudi de Didier

Eribon sobre

Foucault a

Anagrama

E
ls grans filòsofs són
aquells que ens
obliguen a pensar
d’una altra manera,
modificant així la

nostra aproximació al pensa-
ment. Tant és que el lector els
senti propers, i poc hi fa que
li interessin; quan els llegeix,
ja els està rellegint. El seu
ideari és, per tant, una temp-
tació insolent que cal mante-
nir en perpetu contrast. No es
pot flairar la tragèdia grega
sense passar per Nietzsche, o
escriure la història sense re-
visar-la de la mà de Hegel, ni
tant sols retocar la geometria
sense consultar quelcom al
bon Descartes. Hom pot ser
un pacifista conscient, però
ha de sentir de ben a prop la
veu de Maquiavel, Schmitt o
Weber per a sentir-se’n del
tot. Paral·lelament, la nostra
aproximació als autors del
passat està essencialment
pervertida; ho vulguem o no,
estem condicionats per un
background filosòfic que ens
allunya de la neutralitat her-
menèutica. Per tot això, mai
no podem copsar una melo-
dia en la seva sonoritat pri-
mera; Mozart no és “el com-
positor Mozart”, sinó un dis-
positiu que es filtra –a les oï-
des del XXI– en Beethoven o
Wagner, esclar, però també
en aquell soroll que s’amaga
sota els aparells reproductors
digitals o als teclats dels telè-
fons mòbils.

En l’anàlisi dels textos filosò-
fics és –consegüentment– ne-
cessari parar esment a tota la
sèrie d’estrats que configuren
una determinada obra, sedi-
ments que la història incrusta
en un llenguatge aparentment
eteri, i que només emergeixen
en una lectura radical.
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IV
Entrevista a
Eduardo Subirats
. .....................................................
Eduardo Subirats (Barcelona,
1947) és filòsof i actualment viu a
Nova York. Ha publicat l’assaig
Memoria y exilio (Losada), un llibre
en què analitza de manera global
la història de la cultura
espanyola, en especial la de
l’espectacle.

X
‘Les veus del Pamano’,
de Jaume Cabré
. .....................................................
La nova novel·la de Jaume Cabré,
Les veus del Pamano (Proa), ha estat
ambientada en la immediata
postguerra; escenificada al
Pallars, per on es movien alguns
maquis. L’autor ha treballat
durant set anys en aquesta obra
de 700 pàgines.

XVIII
Retrospectiva
de Torres-García
. .....................................................
Al Museu Picasso i fins a l’11
d’abril hi podem veure una mostra
retrospectiva de l’artista Joaquim
Torres-García (Montevideo
1874-1949). L’exposició recull un
total de 371 obres entre frescos,
pintures, assemblatges, dibuixos i
joguines.


