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Les savieses de l’antiguitat és el primer
volum de la Contrahistòria de la filoso-
fia que l’assagista francès Michel
Onfray iniciava dos anys enrere amb
el propòsit de vindicar els pensadors
oblidats per la historiografia oficial. El
projecte, concebut en sis volums, ens
arriba en l’excel·lent traducció al
català d’Anna-Maria Corredor gràcies
a l’impuls d’Edicions de 1984. L’obra,
escrita amb el mateix estil incisiu que
l’autor oferia a Manual d’ateologia i La
força d’existir, respon a la intenció de
replantejar la història de la filosofia,
amb el clar objectiu d’allunyar-la del
domini de l’idealisme platònico-cristià.
L’assagista inicia el recorregut d’aques-
ta controvertida panoràmica amb l’e-
xamen de l’hedonisme grec i romà,
per, més endavant, en volums se-
güents, abastar els successius arxipè-
lags de l’hedonisme, des de l’epicu-
reisme cristià i els gnòstics llicenciosos
fins als socialistes dionisíacs i els nietz-
cheans d’esquerra, passant pels lliber-
tins barrocs, els ultres de les Llums i els
utilitarismes anglosaxons.

El que ens proposa Michel Onfray no
és, però, tan sols una altra història de la
filosofia, sinó sobretot una altra manera
de filosofar. La filosofia oficial, explica
severament l’assagista, s’ha limitat a
traçar un recorregut museístic que, de
sala en sala, ens condueix d’una obra
mestra a una altra. Onfray ha sabut
regirar aquesta filosofia reclosa en si
mateixa i allunyar-la del reiteratiu idea-
lisme que abasta des de Plató fins a
Kant i Hegel, per oferir una filosofia que
combina la reflexió critica amb la deci-
dida voluntat d’arribar al lector corrent.
Fet i fet, el primer mèrit de Les savieses
de l’antiguitat està en retornar a les
qüestions quotidianes que, ara i sempre,

han amoïnat l’ésser humà. La recerca de
la felicitat, la filosofia com a teràpia, la
lluita contra el sofriment o la buidor de
la vanitat humana són alguns dels eixos
de la filosofia pràctica que Onfray des-
criu en aquest volum a través del pen-
sament d’abderites, cirenaics, cínics i
epicuris. L’autor francès torna a encer-
tar-la en deixar de banda la descripció
sistemàtica que podria oferir un manual
a l’ús i optar per una desordenada mul-
tiplicitat discursiva en què s’entrecreuen
vivències, anècdotes i reflexions. En
resulta un llibre subjectiu i estimulant
que no tan sols cerca —i troba— la
complicitat del lector, sinó que, a més,
combat amb èxit la pretesa objectivitat
acadèmica dels cercles filosòfics.

En la història de la filosofia —ens
recorda, d’altra banda, l’autor— massa
sovint la veritat es redueix a la suma de
llocs comuns consolidats pel costum i la
mandra intel·lectual. De fet, el propòsit
central del seu assaig consisteix a reha-
bilitar la filosofia hedonista dels antics
grecs i romans, silenciada pel descar-
nat platonisme de la tradició filosòfica
europea. Davant la puresa doctrinal
platònica i la seva prèdica en favor del
dualisme, el desprestigi del cos i l’odi
dels plaers, l’assagista francès opta,
amb arguments assenyats i convincents,
per una filosofia materialista, sensualis-
ta i existencial que l’autor ha sintetitzat
com a imperatiu categòric hedonista en
una breu màxima: gaudeix i fes gaudir,
sense fer mal, ni a tu ni a ningú.

Podria semblar que l’hedonisme que
propugna Michel Onfray té poc d’in-
terès en una societat que, com explica-
va Neil Postman a Divertir-se fins a
morir, justament ha fet de la diversió el
nucli central del seu model de vida.
Tanmateix, l’hedonisme que el filòsof
francès ressegueix al llarg de la seva
obra té poc a veure amb la proliferació
d’activitats festives que defineix la
societat contemporània. Onfray a Les
savieses de l’antiguitat examina minu-
ciosament el llegat grec i romà per
esbossar una filosofia plena de saviesa
que s’allunya dels excessos per trobar
la felicitat practicant els plaers amb
mesura. La pau de l’ànima i la salut del
cos són, juntament amb la serena recer-
ca del plaer, els principis axials que
defineixen l’art de viure que Michel
Onfray descriu en l’auster hedonisme
d’Epicur o en la plaent gaubança de
Filodem de Gàdara o Lucreci.

Xavier Filella

Llum
de tardor

Jordi Llavina,
Diari d’un setembrista 
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Un poeta que comença a escriure —o
a publicar— tard, segurament no ho fa
per mandra sinó per prudència. Segur
que la seva consciència, així com el seu
inconscient, molt abans que portés un lli-
bre a la impremta, anaven covant unes
idees, uns ritmes o unes imatges que
més tard no van tenir més remei
que convertir-se en paraules i poemes.
El més probable és que un poeta que no
té pressa per publicar vulgui deixar que
no només la seva obra sinó tot el seu
ésser madurin prou com per tenir moltes
coses a dir, i, per si fos poc, dir-les en
vers. Segurament un poeta així valora
aquest procés previ, aquesta feina inter-
na i totalment íntima, tant o més que el
resultat enquadernat i amb tapa. 

Crec que aquest raonament es
podria aplicar a Jordi Llavina, nascut
el 1968, que després de La corda del
gronxador (2006), un llibre atractiu i
justificadament elogiat per la crítica,
ens acaba d’oferir el seu segon poe-
mari, Diari d’un setembrista. Es tracta
d’un recull de poemes en el qual l’au-
tor no parla mai per parlar, sinó que
darrere de cada poema hi ha un motiu
líric i un impuls personal d’una autenti-
citat absoluta. El que desperta en
Llavina el desig d’escriure, el que l’ins-
pira, per dir-ho d’una manera més sen-
zilla, són les coses més quotidianes,
que el lector reconeix de seguida.
Drap, Piscina, Esmorzar, Capsa de
pintures, L’endemà de Reis són alguns
dels títols dels seus poemes, i el que
indiquen és que la poesia de Llavina
no es mou en un univers abstracte, ni
tampoc en un de constituït per les seves
dèries privades, sinó en el món de
cada dia, que tots compartim. Al meu
parer, és una de les virtuts més impor-
tants del llibre: que tots ens hi puguem
emmirallar i tinguem la sensació que el
poeta, a l’hora d’escriure tot això, va
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Un llibre 
necessari

Fa ja més de deu anys que dedique
part del meu temps a l’estudi de la pro-
blemàtica ambiental. La forma amb què
m’he apropat a les qüestions ambientals
és des de la perspectiva del canvi glo-
bal. Les nostres activitats estan alterant el
nostre entorn: transformant les terres,
canviant la composició dels ecosistemes,
modificant els cicles biogeoquímics dels
elements, provocant l’extinció d’espè-
cies… I, també, modificant la composi-
ció de l’atmosfera, la qual cosa està can-
viant el clima. L’impacte negatiu de les
nostres activitats sobre l’entorn ens ha
acompanyat des del nostre naixement
com a espècie, encara que la magnitud
dels canvis que s’han produït al llarg del
segle XX ha sigut excepcional. El canvi
global és inevitable, a causa de les nos-
tres necessitats d’aliments, d’energia i de
materials. I el que cal plantejar-se és bus-
car un equilibri entre transformació i
conservació per evitar la contínua
degradació dels ecosistemes i de la
seua capacitat per a proporcionar-nos
béns i serveis que són necessaris per a
la nostra supervivència.

Des d’aquesta perspectiva, considere
que el llibre de Maria Josep Picó és una
breu anàlisi del canvi global a casa nos-
tra. Breu perquè una anàlisi completa
requeriria un treball col·lectiu i donaria
per a un totxo de prop d’un miler de
pàgines que només llegirien els experts.
Dit això, potser us preguntareu el per-
què del canvi climàtic del títol. En
aquest sentit, el que ha fet l’autora és
emprar el canvi climàtic com a eix ver-
tebrador de la seua anàlisi: els altres
aspectes del canvi global hi apareixen
relacionats amb aquest. S’hi parla,
doncs, d’urbanisme, d’aigua, de con-
sum energètic… Temes clarament inte-
rrelacionats: l’aigua que es demana
com a necessària per al nostre desen-

volupament va clarament lligada als
plans urbanitzadors de la nostra costa i
el nostre interior, i obtenir aquesta
aigua comporta l’ús d’energia. I, llegint,
ens assabentem que el transport de l’ai-
gua de l’Ebre a Almeria, segons el Pla
Hidrològic Nacional de l’any 2001,
estimava un consum energètic similar al
de les «centrals nuclears» de la mar.
Aquest exemple és, per a mi, molt sig-
nificatiu, perquè aquests temes són
objecte de debat polític. Un debat que,
a casa nostra, està dominat normalment
per la manipulació més grossera de la
informació i una apel·lació constant a
les més baixes passions. Per això,
aquest llibre és, a més de breu, neces-
sari, atès que proporciona informació
fiable sobre aquesta problemàtica,
informació que permet al lector fer-se
una composició de quina és la situació
del medi ambient en el nostre entorn.

En la introducció del llibre es deixa
clar que l’aproximació que es fa es des
del periodisme. Això podria haver
plantejat un problema, donat que la
tasca dels periodistes ambientals és
donar la informació en el poc espai
que els deixen els mitjans de comuni-
cació: podríem tindre, doncs, una
sobreabundància d’informació. Però
no és el cas, probablement gràcies a
la trajectòria professional de l’autora:
es va especialitzar en periodisme
ambiental en el diari Levante-EMV,
abans de ser la directora de la revista
Nat, i la seua tasca al capdavant d’a-
questa publicació va ser reconeguda
amb distints premis. Malauradament,
Sàpiens Publicacions va decidir, fa uns
mesos, que el llançament de la revista
d’oci Time Out Barcelona requeria un
esforç que feia inviable continuar amb
l’edició de la revista Nat: una curiosa
forma de fer país, la del grup coope-
ratiu Cultura03, on està integrat
Sàpiens Publicacions.

Al meu parer, el gran repte de la
humanitat per al segle XXI és avançar
cap a un món sostenible. I és ben sabut
que aquest és un repte que hem d’a-
bordar amb una perspectiva local,
regional i global. Per això considere
que la lectura d’aquest llibre és impres-
cindible per a totes les persones que
vulguen implicar-se en aquesta tasca
col·lectiva a casa nostra: perquè el
coneixement del present és necessari
per a planificar el futur.

Fernando Sapiña

Maria Josep Picó
El canvi climàtic a casa nostra
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pensar en nosaltres. El jo que parla en
aquesta poesia és el d’un home
madur, que ha conegut les contrarie-
tats de l’amor, ha superat la ingenuïtat
alegre d’un principiant, s’adona del
pas del temps, i mira cap enrere i cap
endavant amb la mateixa lucidesa,
tranquil·litat i un punt de melangia.
Enyora la infància i sent nostàlgia d’un
amor perdut, sense caure en el senti-
mentalisme, reflexiona sobre la mort i
sobretot observa la vida del seu entorn.
És això el que el distingeix de tants
altres poetes moderns: no s’obsessiona
amb les seves experiències interiors, no
es mira el melic, sinó que projecta la
seva sensibilitat cap a fora, deixant
que absorbeixi, com una esponja, totes
les impressions que li comunica el món.
Fixem-nos en aquests versos: «Fa l’àni-
ma del vell un passadís / de glaç de
color blau. La mort hi pica: / està a
punt de retallar-hi una trapa / per ficar-
hi la mà i, tot xipolleig, / llevar-li el
peix del cor, tan tip de fang». A partir
de la imatge d’un vell vist al carrer,
Llavina elabora aquesta metàfora llar-
ga i complexa, i tanmateix perfecta-
ment comprensible a la primera lectu-
ra. En general, el poder metafòric és un
punt fort de la poesia de Llavina: el
poeta té una imaginació prou rica i un
domini de la paraula prou sòlid com
per associar coses totalment diferents i
posar-les en comú a través d’un llen-
guatge clar i contundent. En un altre
poema parla d’una noia que menja
una poma, cosa que li suggereix: «el
meu cor té la mida d’una poma». Un
símbol transparent però ple de matisos.
Les metàfores de Llavina no són artifi-
cioses ni estrafolàries, sinó que obeei-
xen a una lògica fàcil de copsar i estan
travessades d’un sentiment viu. Sol ser
un sentiment amarat de tristesa, de
dubte o d’amargor, però sempre d’una
manera moderada: Llavina té un con-
trol perfecte del que transmet la seva
poesia, i no deixa que una emoció
cega ofegui els seus versos. Sempre
manté la raó desperta, i l’esperit auto-
crític, juntament amb un enginy incan-
sable, fan que sigui capaç d’escriure
en el poema final del llibre: «La xeme-
neia de la casa / de muntanya publica
fum. (...) Unes exclamacions sobreac-
tuades / d’una dona a través del celo-
bert / publiquen el plaer del seu
amant. (...) I jo, ara, he publicat /
aquest llibre de versos...».

Xènia Dyakonova


