
14 13 DE MARÇ DEL 2008

RCULTU A

■ Ferran Sáez Mateu

Heus aquí dos llibres es-
crits des de planteja-
ments ideològics i meto-
dològics diametralment

diferents –de fet, oposats i irreconci-
liables–, però circumscrits en un ma-
teix tema: el llegat de la tradició
grega en el si de la cultura occiden-
tal. L’assaig de Bruno Snell (1896-
1987) consisteix en una exploració
bàsicament filològica de la qüestió i,
en conseqüència, està centrat en
l’èpica homèrica, la lírica de Píndar,
Safo, etcètera i els grans tràgics com
Èsquil. Els conceptes filosòfics es to-
quen molt de passada, i gairebé
sempre en relació a la seva etimolo-
gia o la seva posterior evolució se-
màntica. La precisió argumentativa
de Snell és exquisida, i la seva volun-
tat fer-se intel·ligible també és evi-
dent (cal dir que els mots grecs ori-
ginals estan, a més de traduïts, trans-
crits en caràcters llatins).

Es tracta d’un text publicat per pri-
mer cop l’any 1946 i reeditat en diver-
ses ocasions, però que no ha caducat
en cap sentit. Són perceptibles, això
sí, els tics d’aquella historiografia ale-
manya postromàntica encaparrada
a mostrar que Hegel i Plató, o Arquí-
loc i Goethe, eren cosins germans.
Snell prova de mostrar que l’embrió
d’actituds intel·lectuals que de vega-
des considerem específicament mo-
dernes (la consciència històrica, la
idea d’humanitat, la subjectivitat) re-

Volem ser grecs
Assaig❚

Michel Onfray ha
publicat un nou

assaig a Edicions
de 1984, ‘Les

savieses de
l’antigui-tat’

presocràtics fins a Jean-François
Lyotard). Aquesta contrahistòria no
en vol saber pas res, d’academicis-
mes ni de matisos filològics. L’objec-
tiu és explicar el plantejament dels
vençuts (?) en la història de les
idees: la filosofia “hedonista, mate-
rialista, sensualista, existencial, uti-
litarista, pragmàtica, atea, corporal,
encarnada”. La intenció d’Onfray és,
doncs, obertament ideològica. El to,
vehement. Onfray torna a transitar

■ Joan Josep Isern

L’educació sentimental, l’apre-
nentage del desig i el creixe-

ment en l’amor són temes univer-
sals que els escriptors han tractat a
bastament. I, tanmateix, la font con-
tinua rajant sense esgotament, per-
què cada dia es creen obres al vol-
tant d’aquest nucli argumental.
Abans de ser pedra és la primera
novel·la d’Antoni Mas Busquets
(Palma, 1956) després de tres llibres
de contes de fortuna desigual. Una
primera novel·la que, m’apresso a
dir-ho, em sembla tot un encert.

Abans de ser pedra descriu l’evo-
lució amorosa d’en Pau, al qual ani-
rem seguint per diverses etapes de

Novel·la❚

Abans de ser pedra

Antoni Mas Busquets
La Magrana
Barcelona, 2007
Preu: 16 euros
Pàgines: 128
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El desig que som
la seva vida. Una vida que abasta
des dels primers tempteigs d’ado-
lescent amb la colla d’amics –anys
60, olor de resclosit per tot arreu–
fins a la maduresa d’un temps i un
país que podem identificar amb el
nostre d’ara. El panorama que Mas
desplega ens parla de la condició
gairebé inabastable de l’amor cor-
respost, perquè ben sovint els bio-
ritmes de qui estima no carburen
amb la mateixa cadència que els de
qui és estimat.

Blanca, Pilar, Sofia... representen
etapes concretes del pelegrinatge
d’en Pau per la crosta dels anys, per
la pell del món i per l’entorn dels
sentiments. Un pelegrinatge con-
demnat a no tenir final, perquè el

desig que ens va construint alhora
ens ensenya que la perpetuïtat és
una quimera.

Hi ha molta saviesa, en aquest lli-
bre. Literària i vital. Començant per
l’opció estilística de fragmentar el
relat en paràgrafs independents. Al-
guns relacionats amb els del costat,

d’altres amb autonomia pròpia. Un
recurs que pot sobtar al principi,
però que el lector de seguida en-
ganxa i que funciona en la majoria
de les ocasions. Antoni Mas ha optat
per un camí minimalista per allu-
nyar-se dels perills de la grandilo-
qüència i el transcendentalisme.
I l’ha encertat.

Abans de ser pedra és una histò-
ria plena d’aquells detalls i imatges
que solen marcar-nos i no oblidem.
Una pila d’ampolles buides de cer-
vesa damunt d’una taula com a sím-
bol de complicitat, el record d’un in-
fant alçat en braços per son pare. I
sempre la complicitat del silenci, el
gran mèrit d’en Pau, “perquè calla i
escolta o ho sap fer veure”.❋

sulta ja identificable en la lírica grega
o en el desenvolupament dramàtic
de la tragèdia. El resultat és plausible
i, malgrat l’erudició aclaparadora,
d’una remarcable amenitat.

Un projecte de sis volums
L’assaig de Michel Onfray (1959) du
per subtítol Contrahistòria de la fi-
losofia. Es tracta, en realitat, de la
primera entrega d’un projecte que
consta de sis volums (van dels grecs

Antoni Mas Busquets ha publicat
la seva primera novel·la

aquell vell camí de la historiografia
de la dècada del 1970 en què el ma-
terialisme de Demòcrit era d’es-
querres, i l’idealisme de Plató, de
dretes. Aquest anacronisme llam-
pant –els conceptes de dretes i es-
querres neixen amb la Revolució
francesa– crea alguna cosa més que
una contrahistòria: en genera una
de nova, òbviament inventada.
Abunden fragments del tipus: “Fal-
ten els detalls de l’anècdota, però
sens dubte el filòsof murri va ofen-
dre el pensador entronitzat en la
seva supèrbia” (p. 126). Què impor-
ten els detalls si ens podem imagi-
nar i reinventar la relació entre Plató
i Eudoxi, posem per cas? En tot cas,
l’antiacademicisme d’Onfray té un
punt interessant i suggeridor, en la
mesura que fa aflorar idees que, tot
i haver estat plantejades en el seu
moment de manera explícita, la his-
toriografia convencional no recull
habitualment. El resultat final és gai-
rebé pamfletari, però paga la pena
fer-hi un recorregut atent.

Volem ser grecs de totes passades,
i això fa que projectem els nostres
problemes i contradiccions a un pas-
sat remot que, incansablement, mo-
dulem i tornem a modular ad libitum.
Els grecs de Bruno Snell i els de Mi-
chel Onfray s’assemblen com un ou i
una castanya. No tenen res a veure.
Llegir-los en paral·lel resulta estrany
i alhora fascinador, perquè nosaltres,
postmoderns immersos en la confu-
sió, també volem ser grecs.❋

El descubrimiento
del espíritu

Bruno Snell
Traducció: J. Fontcuberta
Acantilado
Barcelona, 2007
Preu: 29 euros
Pàgines: 550

Les savieses
de l’antiguitat

Michel Onfray
Traducció: A.M. Corredor
Edicions de 1984
Barcelona, 2008
Preu: 18,50 euros
Pàgines: 275

■ Per als qui vulguin
aproximar-se a una de
les bases fonamentals
de la cultura
occidental, la Grècia
arcaica i clàssica, des
d’una perspectiva
filològica (Snell) o
filosòfica (Onfray) per
mitjà de dues lectures
absolutament
diferents però que, al
capdavall, s’acaben
complementant
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