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L
a formació intel·lectu-
al de Martin Heideg-
ger (1889-1976) va
estar marcada per la
figura del seu profes-

sor a Friburg, Edmund Husserl,
i pel mètode fenomenològic
que aquest va desenvolupar per
tal de rebatre les tendències na-
turalistes (Darwin) i psicolo-
gistes (Freud) de l’època; i que,
en poques paraules, consistia
en una reelaboració de la me-
tafísica kantiana segons la qual
la veritat roman no pas en els
objectes de la consciència, sinó
en la consciència mateixa.

Partint d’aquesta fenomeno-
logia, Heidegger elabora un
pensament propi que, distan-
ciant-se de l’anhel kantià d’una
veritat objectiva i reinterpre-
tant el concepte d’existència del
danès Kierkegaard, s’apropa a
la voluntat d’una veritat sub-
jectiva que regeix la metafísica
de Nietzsche. Aquest pensa-
ment, amb un estil en què les
qüestions filològiques més sub-
tils tenen conseqüències con-
ceptuals, surt a la llum públi-
ca l’any 1927 amb el títol de
L’ésser i el temps l’obra més em-
blemàtica de l’autor i una de
les fites de la filosofia del segle
XX. Comença declarant la in-

tenció de rescatar la perplexi-
tat que produeix la pregunta
per a l’ésser i, cinc-centes pà-
gines més tard, acaba amb la
que podem considerar la pri-
mera gran conclusió de Hei-
degger: per tal que emergeixi
el sentit últim de la vida,
l’home ha d’acarar la mort.

Pocs anys més tard, vora el
1930, Heidegger, però, va re-
direccionar el seu treball, dei-
xant de centrar-se en la veritat
de l’home davant de la mort
i passant a ocupar-se de les di-
ferents concepcions occiden-

tals de l’ésser. En aquesta nova
etapa, Heidegger defensa que
l’home ha de cercar la veritat
en el desvelament del món
que es troba en el pensament
poètic, i no, com ha fet la tra-
dició racionalista occidental,
en el domini i, encara, en la
subjugació d’aquest món.

PARMÈNIDES
El present volum recull les lli-
çons que Heidegger, ja en
aquesta segona etapa, va llegir
a la Universitat de Friburg l’hi-
vern del 1942-1943 i que, com

tota l’obra del filòsof de la
selva Negra, presenta una di-
ficultat primera: la traducció.
I és que Heidegger no escriu
exactament en alemany, sinó
en una sort d’idioma propi
que és un diàleg peculiar
entre un alemany volguda-
ment forçat i l’idioma que els
avatars de la història ens ha
llegat del pensament grec clàs-
sic. Cal destacar, doncs, el tre-
ball del traductor, Manuel Car-
bonell, que, assumint la im-
possibilitat de traduir
literalment Heidegger, acon-
segueix, per mitjà del rigor
conceptual i dels vestigis de
l’alemany i el grec originals,
un català que posseeix una
densitat poètica anàloga al
text dictat pel filòsof.

Aclarida aquesta peculiari-
tat, hem de dir que aquest Par-
mènides parteix del poema edu-
catiu de l’autor grec, La dees-
sa Veritat, i –en un aparent
divagar que s’atura en una in-
terpretació del Dies irae, dies
illa, en una diatriba dolguda
i romàntica contra la màqui-
na d’escriure o en l’anihilació
del concepte d’animalitat en
les Elegies de Duino– teixeix una
xarxa entorn del problema de
la llatinització del concepte de
veritat. El llatí de l’Imperi
Romà, segons diu Heidegger,
imposa la seva noció de veritat
en tant que adequació del
món al domini (comprensió)
de l’home; i, d’aquesta mane-
ra, cau en l’oblit el concepte
de veritat dels pensadors grecs
inicials: revelar un ésser que
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Jugar a viure als arbres
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P
otser us havia fasci-
nat, abans d’arribar al
moment de començar
a pensar amb concre-
ció en la possibilitat

de bastir una casa pròpia, ales-
hores que potser encara dúieu
calça curta, la idea de trobar
un racó de bosc prou amagat
on es drecés un bon arbre
capaç de sostenir la cabana
penjada dels vostres somnis.
Us hauria estat d’allò més útil
consultar fins a rebregar-lo
aquest llibre, Mans hàbils, que
tracta sobre Treballs manuals de
camp i a l’aire lliure. La coberta
de l’edició catalana, textos
verds sobre fons blanc i blancs
sobre fons verd, du dues foto-
grafies en blanc i negre –com
una invitació a exclamar,
drets, mentre alceu dos dits de

la mà dreta, “Sempre a
punt!”–: la de la meitat infe-
rior mostra un primer pla de
dues tendes exemplarment pa-
rades en una esplanada; la de
sobre, un estol de xicots xirois,
fulard al coll, muntant una
ambiciosa torre trípode. A la
portada interior el subtítol és
més precís: Treballs manuals de
fusteria en campaments i colòni-
es de vacances; s’indica que
aquesta edició catalana s’ha
fet a partir de la novena fran-
cesa, que acompanyen el text
400 figures o dibuixos i nom-
broses fotografies de l’autor
amb dotze croquis de P. Jou-
bert; finalment, signa la tra-
ducció Antoni Romeu. La cin-
quena pàgina, abans del prò-
leg, conté, sense peu, la
fotografia d’un agosarat pont
de tres peces, ferm com ho de-
mostra la tranquil·litat amb
què posa l’home dret al bell
mig. “Dos anys abans de la
Gran Guerra del 1914-18”, co-
mença l’autor, “vaig fer-me Es-
colta i, per primera vegada,

La darrera part, sota el con-
cepte de confort rústic, des-
criu la construcció de taules
i bancs, llits i prestatgeries, i
tota mena de cabanes –còni-
ques, envelades, penjades, de
forques i fins i tot un refugi de
muntanya amb xemeneia.

Segons el registre de l’ISBN,
l’editorial Vilamala, viva entre
els 60 i els 80, va abandonar
l’activitat l’any 2003. L’última
edició, publicada en espanyol,
d’aquest clàssic és del gener
del 1987 a Hogar del Libro. En
canvi, el llibre continua viu en
l’edició francesa, ja no a les
Éditions Centurion de París,
que n’eren titulars aleshores
de l’edició catalana, sinó a
Elor, especialitzada en joven-
tut, escoltisme i aventura.

En l’edició actual encara
citen una frase de Claudel
que, segur que massa a con-
tracorrent, amb tant de risc
que sigui mal llegida, fa bo de
recordar: “L’adolescència no
és feta per al plaer, és feta per
a l’heroisme”.

ARXIU

vaig haver de resoldre el pro-
blema de fer bullir una olla de
patates amb els únics mitjans
existents al bosc. Era al mig-
dia, l’operació s’acabà a les
quatre de la tarda”. A partir
d’aquí, i seguint sempre el
consell “del gran pedagog”
Baden Powell per ser feliç

–“Feu una Bona Acció cada
dia, i tingueu un ganivet que
talli bé”–, Boekholt va adqui-
rir una nodrida experiència
que és a l’arrel d’aquest llibre
pràctic. Obre la primera part,
Estimar el bosc, una pregària
–“jo sóc la fusta del teu bres-

sol i del teu taüt”, diu el bosc–
que prové del pavelló iugoslau
a l’Exposició Internacional de
París del 1937, i hi presenta
unes informacions essencials:
legislació forestal (en aquesta
edició la Ley de Montes del
1957), una taula per calcular el
volum d’un arbre abans d’aba-
tre’l i dades sobre la humitat,
el poder calorífic i la conser-
vació de les fustes. La segona
part, dedicada a la fusteria, des-
criu els usos de les eines prin-
cipals –destral, destral de
mànec llarg, tascons, malls i
maces, puntes i claus, bancs i
torns– i el suggerent art de tro-
bar formes amagades en les
branques en forca. La tercera
part du per títol Ardits de cam-
pament i dóna instruccions pre-
cises per construir tanques i
portals, escales, pals per a ban-
dera, torres, cuines i lavabos,
per muntar tendes i fer focs i
forns, rais i trampolins per
treure partit de l’aigua, i fins
i tot el fals vaixell La Bella-Zoe
ancorat a l’Illa de la Tortuga.

és el misteri en què la veritat
deixa de pertànyer a l’home i
esdevé quelcom que només
pot dir el pensament poètic.

La veritat, aleshores, deixa
de residir en la mort i s’ha de

buscar en quelcom que, tal ve-
gada, diu el vers de qui Hei-
degger considera el gran poeta
de la modernitat, Friederich
Hölderlin: “Tota la vida és –si
ens anima el déu– sentida”.

Heidegger
defensa que
l’home ha
de cercar la
veritat en el
pensament poètic

Obre la primera
part la pregària
‘Estimar el bosc’:
“Jo sóc la fusta
del teu bressol
i del teu taüt”


