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Assaig
La força d’existir
Michel Onfray
Traducció d’Anna-Maria Corredor
Edicions de 1984. Barcelona, 2007

Xavier Filella

Una funcional coberta
negra és el primer
reclam de l’audaç re-

flexió amb què el filòsof
francès Michel Onfray,
autor també del recent
Tractat d’ateologia, actua-
litza les velles màximes de
l’hedonisme. El punt de par-
tida d’aquest àgil assaig és
una suggestiva revisió de la
versió canònica de la histò-
ria del pensament, que, a
més de vindicar l’atomisme
de Leucip, el materialisme
de Demòcrit i, sobretot, l’he-
donisme d’Epicur, qüestio-
na l’idealisme platònic que
la filosofia occidental arros-
sega fins avui mateix.

Davant la puresa doctri-
nal platònica i la seva prèdi-
ca en favor del dualisme,
l’ànima immaterial, el des-
prestigi del cos o l’ideal as-
cètic, Onfray propugna,
amb arguments assenyats i
convincents, la filosofia
pràctica i existencial de
l’epicureisme. La seva
proposta per gaudir i fer
gaudir no té, però, res a
veure amb el banal con-
sumisme hedonista dels
nostres dies, sinó amb
una profunda reflexió
sobre la realitat humana
que arrela en un materia-
lisme sensualista i té en
Montaigne, La Boétie i
Nietzsche els seus
màxims valedors.

Un dels aspectes
més suggestius
d’aquest valuós as-
saig està en la
seva eficàcia per
capgirar els

Crítica

Narrativa
Sempre en capella
Lluïsa Forrellad
Premi Nadal 1953
Angle Editorial. Manresa, 2007

Joan Josep Isern

El gener del 1953 la
novel·la d’una auto-
ra de 26 anys total-
ment desconeguda

s’emportava amb tots els
pronunciaments a favor el
premi Nadal, el més presti-
giós de l’època. El títol de la
novel·la era Siempre en ca-
pilla i el nom de l’afortuna-
da escriptora era Lluïsa For-
rellad (Sabadell, 1927). Re-
passant hemeroteques es
pot comprovar com, tant
pel contingut del llibre com
per la personalitat de la seva
jove autora, el tàndem Si-
empre en capilla / Forrellad
va esdevenir un fenomen en
els mitjans de comunicació
comparable al que ara va as-
sociat amb els denominats
llibres mediàtics.

Com el Borrell del conte
El segrest, de Quim Monzó
–o com un Bartleby, per
continuar amb les referèn-

cies literàries, en aquest cas
de Vila-Matas– el cert és
que l’inesperat èxit va blo-
quejar l’autora i la va deci-
dir a desaparèixer de l’esce-
na literària gairebé amb la
mateixa rapidesa amb què
havia irromput.

El seu silenci de més de mig
segle va ser trencat l’any
passat amb la publicació
–amb força èxit, per cert–
de Foc latent i ara trobem
un segon intent per ressor-
gir amb la traducció al ca-
talà (feta per la mateixa au-
tora) de la seva novel·la ta-
lismà: Sempre en capella.
La història de tres metges
que lluiten contra una epi-
dèmia de diftèria en unes
condicions gairebé heroi-
ques i que (d’això se’n va
treure molt de suc el 1953)
eren la reacció de Lluïsa
Forrellad a favor de la voca-
ció mèdica. Una vocació
que ella no va poder fer rea-
litat perquè no va acabar els
estudis de batxillerat.

No dubto pas que en el
seu moment aquesta histò-
ria basada en l’abnegada
tasca de tres metges en una
zona deprimida d’Anglater-
ra a finals del segle XIX,

quan els experiments amb
animals eren mal vistos i
les proves de nous fàrmacs
amb pacients eren pràcti-
ques gairebé perseguides
per la llei, no dubto pas, dic,
que a principis dels anys 50
la novel·la fes impacte entre
els lectors però el que sí que
em sembla és que avui
–amb tota una èpica, lírica,
ètica i estètica de la profes-
sió mèdica popularitzada (i,
per què no dir-ho?, banalit-
zada també) per la literatu-
ra, el cinema i la televisió–
la història de Sempre en ca-
pella i la manera com se’ns
explica sona rància i passa-
da de moda.

No és un problema d’estil, de
defectes d’escriptura o de
limitacions de l’autora, que
consti. L’èxit del 1953 no
va ser un miratge. Potser
en aquest cas les tintes
s’haurien de carregar per la
banda de les persones que
puguin estar al costat de
Lluïsa Forrellad aconse-
llant-la. El temps passa per
a tothom i en aquesta
novel·la –molt més que
amb Foc latent– la seva
petjada no ha estat gens
clement.

Metges abnegats

Manifest hedonista

Michel
Onfray.
PERE VIRGILI

Assaig
Sobre la memòria
Manel Pagès i Panadés
Pagès Editors. Lleida, 2007

M. Veloy Planas

Gràcies a l’exhaustiva
solapa d’aquest trac-
tat de gairebé qua-

tre-centes pàgines sabem
que als setanta anys Manel
Pagès i Panadès pot presu-
mir d’un currículum digne

d’un patrici cultivat: estu-
diant de piano i solfeig, lli-
cenciat en enginyeria tèc-
nica industrial, professor
de matemàtiques, director
general d’empresa, regidor
de l’Ajuntament de Saba-
dell i col·laborador d’insti-
tucions públiques i priva-
des, com, per exemple,
l’Acadèmia de Belles Arts,
la cooperativa La Sabade-
llenca i el Gremi d’Instal·la-
dors d’Aire Condicionat i
Calefacció de Barcelona. I
ara, també, assagista.

I és que, conscient del
paper fonamental que juga
el fràgil mecanisme que és
la memòria en la identitat
de l’home, Manel Pagès i
Panadès ha volgut respon-
dre a una pregunta concre-
ta: “Què és la memòria?”,
tot proposant un “sistema
complex” que, exposat
amb un “estil planer”, per-
meti al “lector actiu” po-
tenciar la seva memòria
“fins a les màximes possi-
bilitats” amb una praxi
“d’estar per casa”.

El resultat és aquest
Sobre la memòria, estruc-
turat en quatre parts ben di-
ferenciades. La primera,
Gènesi, defineix la memòria
com una de les eines que
l’home ha utilitzat per adap-
tar-se al medi i n’analitza la
seva relació amb les dife-
rents cultures. La segona,
Què és la memòria?, se cen-
tra en la presentació d’un
model de memòria articulat
a partir dels aspectes fisio-
lògics que n’expliquen la
seva constitució i organit-

zació. La tercera, Propie-
tats de la memòria, en des-
criu els aspectes psicològics:
com utilitzem els homes i
dones la nostra memòria.
Finalment, la quarta part,
La mnemotècnia, mostra
artificis per millorar la nos-
tra capacitat de recordar.

El lector no avesat, en fi,
trobarà en la lectura
d’aquest llibre una intro-
ducció accessible a la matè-
ria, i també la possibilitat
d’examinar l’estat de la
seva capacitat de recordar.

Estudiant la memòria

Lluïsa Forrellad va guanyar el premi Nadal quan tenia 26 anys. FRANCESC MELCION

Doble salt
cap a la
modernitat

Poesia
Panegírics blancs /
Una toga
per a cada home
Llorenç Moyà
Editorial Moll. Palma, 2007

D. Sam Abrams

Una de les dificultats
més importants que
han obstaculitzat el

camí de la poesia moderna
ha estat la superació dels ex-
cessos sentimentals del ro-
manticisme a l’hora d’ex-
pressar i representar en vers
les idees i les vivències per-
sonals. Dit d’una altra mane-
ra, gairebé podríem afirmar
que la lírica moderna es resol
en una gran recerca per tro-
bar els recursos distancia-
dors i objectivadors que per-
metin tractar l’experiència
humana d’una manera més
austera però més incisiva.

Un dels exemples més
preclars de la lluita per una
expressivitat més fonda i au-
tèntica la tenim a l’obra poè-
tica del gran Llorenç Moyà
(1916-1981). Al llarg de la
seva producció va desenvo-
lupar una sèrie de tècniques
i estratègies neobarroques,
neoclàssiques i neorealistes
per tal de superar els exces-
sos residuals i tardoromàn-
tics de l’Escola Mallorquina i
convertir-se en un epígon de
la modernitat poètica a les
Illes, en companyia de Blai
Bonet, Josep Maria Llom-
part i Jaume Vidal Alcover.

Fins ara l’obra de Moyàno s’ha
acabat de llegir correcta-
ment perquè molts exegetes
han vist en el seu estil neo-
barroc i neoclàssic un ele-
ment distanciador per por-
tar la poesia cap al terreny
del joc desenfadat i decorati-
vista. En realitat, Moyà va
fer un doble salt cap a la mo-
dernitat perquè els elements
distanciadors servien un
doble propòsit: salvar la líri-
ca del romanticisme i sal-
tar-se l’escrutini dels censors
de la postguerra.

Ara, davant la publicació
de dos preciosos poemaris
inèdits, tenim la possibilitat
de començar a llegir bé
l’autor, d’anar més enllà de
la superfície elegant i cise-
llada del seu vers. En defini-
tiva, els poemes de Panegí-
rics blancs i Una toga per a
cada home són missatges
xifrats per als lectors a tra-
vés dels quals Moyà volia
animar el seu poble a resis-
tir, a defensar-se i a sobre-
viure. Aquests poemes a
favor de la força, la llibertat,
la integritat, la justícia, la
capacitat de renéixer, la me-
mòria, la llengua i la cultura
són més frescos, més neces-
saris i més actuals que mai.

vells supòsits judeocristians,
mentre afirma una moral
que celebra la materialitat
del món i pren l’home com a
mesura de totes les coses.
L’autor sospesa la densitat
dels seus arguments en àm-
bits tan distints com l’estè-
tica, l’eròtica i la bioètica,
però és en la seva articulació
política, desplegada en el
darrer tram del volum, on
aconsegueix la seva màxima
lucidesa.

La política llibertària que On-
fray esbossa en poc més de
vint pàgines parteix d’una
encesa crítica de les insufi-
ciències de les democràcies
occidentals, regides, ens diu
l’assagista, per una petita
minoria que barreja dreta i
esquerra i combrega amb
els mateixos dogmes del
mercat lliure i l’excel·lència
liberal. L’autor, que vertebra
la seva proposta en una inu-
sual anàlisi del poder, ens
remet, una vegada més, a
un pensament pràctic i
existencial que es manifes-
ta en una multiplicitat de
petites resistències que
tenen en la recerca de l’he-
donisme el seu preuat ob-
jectiu.
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