
tic radical, hereu del 68, anticapi-
talista i hedonista, oposat a la tira-
nia del treball, el consum i la pro-
ductivitat. Així ho va promoure
en el seu treball Política del rebel,
el complement del seu La força
d’existir: manifest hedonista,
aquest publicat en català a la casa
editora 1984, segell que s’ha en-
carregat de publicar-li tots els vo-
lums fins avui apareguts (sis, i
seran vuit, el sisè, Les radicalités
existentielles encara no disponible
en la nostra llengua) de la seva
Contrahistòria de la filosofia.

Onfray és fidel als seus principis;
pot ser tot el que diu és errat, exa-
gerat o impossible, però convé lle-
gir-lo per a reflexionar. Des
d’aquest radicalisme s’explica les
pulles que deixa anar contra els
seus companys filòsofs, des de la
rialla sardònica que li provoca la
sàvia contenció estoica d’un
Comte-Sponville, fins a l’atac a
l’esquerra liberal de Bernard-
Henri Levy. Si la filosofia liberal de
centre esquerra no li plau, ¿com
podria suportar la tradició sobre
la qual es fonamenta?

El Segle de les Llums: una farsa?

Per Onfray sí; cal cremar l’Enciclo-
pèdia. ¿Kant, Diderot, Voltaire,
Rousseau? Uns venuts! Eren
massa conservadors: partidaris
d’una llibertat d’esperit privada
que no posava en dubte l’ordre
públic, per tant monàrquics, i
també deistes i burgesos. Hi ha
uns “ultres de les llums”; no els
partidaris d’aquesta raó escèpti-
ca, pragmàtica i tan sols lleugera-
ment llibertina sinó uns altres

pensadors: ateus, materialistes,
hedonistes i revolucionaris (co-
munistes, socialistes, i anarquis-
tes). ¿Qui són aquests vertaders
il·luminats, més enllà dels caga-
dubtes que ha volgut consagrar
“la tradició filosòfica oficial”? Un
quintet realment espaterrant:
Jean Meslier, La Mettrie, Hel-
vétius, D’Holbach i Sade. ¿Poden
eclipsar aquests pensadors els in-
decisos que el relat oficial —els
manuals acadèmics, les bibliote-
ques, els programadors universi-
taris— ha volgut consagrar? ¿Basta
que Rousseau idolatrés l’Ésser Su-
prem per a llençar-lo als aboca-
dors de la història o que Kant cre-
gués en la natural superioritat de
l’home envers la dona per tapar-li
el cap a tota la seva filosofia trans-
cendental? Sí, al parer d’Onfray,
que es dedicarà a divulgar i posar
en escena aquests altres pensa-
dors, aquests radicals proscrits
per la seva intemperància.

Onfray sempre és entretingut;
les seves sortides de to, el seu
nietzscheanisme amb ulleres de
pasta, els seus exabruptes que
l’emparenten amb un Cioran amb

ideals, és un descregut que manté
una tensió cap als impossibles
perfectes. Onfray agafa tota la his-
tòria de la filosofia per a doblegar-
la als seus interessos, a les seves
idees polítiques, estètiques i mo-
rals. La seva gràcia és que escriu
molt bé: gairebé tant com els
pamfletaris que reivindica. Al
meu parer, tot l’error d’Onfray
passa per aquí: considerar que el
subjecte de la filosofia occidental
no és l’home sinó un hipotètic “in-
dividu alliberat”. Els homes ne-
cessiten els homes —la societat:
ser-ne lliures i alhora servir-los. És
una qüestió de matisos, ja ho
sabem. Però Onfray, com a bon
radical, els ignora.

basat només en els noms tradicio-
nals o populars de Mallorca. Ens
recorda que els mallorquins, a tra-
vés de la història, hem mostrat
preferències per unes poques dot-
zenes de noms d’home i altres
tants de dona. Seguint les explica-
cions de Llull no podem deixar de
banda el fet que les innovacions en
el conjunt antroponímic des del
segle XIII són relativament po-
ques. És per això que l’autor ens
matisa què entén per nom tradici-
onal (així com el fa servir al diccio-
nari): “aquell que ha estat usual,
com a mínim, durant unes quan-
tes generacions, posem durant
més d’un segle, entre la gent del
poble, o en el si d’una sola família
prou coneguda”. Aquesta és la raó
per la qual no hi ha inclòs els noms
introduïts ja avançat el segle XX.

Si ens capbussam en el dicciona-
ri, descobrirem a les entrades in-
formació sobre la importància del
nom, els percentatges d’ús en de-
terminades èpoques i diverses
dades complementàries històri-
ques, hagiogràfiques, genealògi-

ques o la procedèn-
cia i etimologia.

No heu sentit mai
curiositat per saber
qualque cosa sobre
el vostre nom? D’on
surt, quina relació
ha tengut amb els
habitants d’un perí-
ode històric con-
cret? Jo, particular-
ment, he sentit cu-
riosat pel nom de
dona Dolça. Segons
ens explica Antoni
Llull, Dolça és un
dels noms preferits a Mallorca
entre els segles XIII i XV, segons
pareix després caigué en desús,
però torna a sentir-se (encara
que no sigui gaire habitual) en
l’actualitat. I noms tan habituals
avui dia com Miquel o Josep? De
Miquel ens explica que és un dels
noms preferits dels mallorquins.
És un nom que campa a l’illa des
del segle XIII amb un ús que aug-
mentà al segle XVI fins que se
situà en quart lloc dels més usats.

En el cas de Josep,
per exemple, heu
de saber que entre
els segles XIII i XV
només era usual
entre jueus i mu-
sulmans, escrit de
diverses maneres
Jucef, Yusuf o amb
altres grafies sem-
blants. Llull ens ad-
verteix que els se-
guidors d’aquestes
religions no vene-
raven, evident-
ment, l’espòs de la

verge Maria, sinó Josep fill de
Jacob, per això sospita que l’ab-
sència de Josep entre els noms de
bateig fos deguda al fet que els
cristians el considerassin com a
jueu o moro. De tota manera,
aquesta tendència canvià al llarg
dels segles. Fins i tot, aparegué la
versió femenina del nom, Josefa,
encara que no ha arribat mai a la
popularitat de Josep. I deixant els
noms populars, també podrem
trobar al Diccionari de noms de

persona tota mena de curiositats.
A tall d’exemple, si hi cercau Eu-
sebi, veureu que es tracta d’un
nom insòlit a Mallorca. Tot i això,
ens dóna informació sobre una
possessió al terme de Petra, do-
cumentada en el segle XV, ano-
menada Son Eusebi, i sobre el lle-
trat de Petra Eusebi Santandreu.
També descobrireu que un nom
corrent a Mallorca entre els se-
gles XIII i XV, com és el cas de
Ponç (que també ha comptat
amb versió femenina Ponça) es
va anar fent rar fins a gairebé des-
aparèixer.

Antoni Llull, una vegada més,
ens posa a l’abast una eina útil i in-
teressant que ens apropa, de ma-
nera clara, a uns aspectes ben
concrets de la nostra llengua i la
nostra cultura, en aquest cas a tra-
vés dels noms de persona.

ELS IL·LUMINATS SENSE MATISOS

Els ultres de les llums
Michel Onfray
Traducció d’Anna Maria Corredor
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Onfray sempre és entretingut; les seves sortides de to, el seu nietzscheanisme amb ulleres de pasta, els seus exabruptes que l’emparenten amb Cioran...
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A través de la història, hem mostrat preferències per unes poques dotzenes de noms d’home i altres tants de dona
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Onfray escriu molt bé: 
gairebé tant com 

els pamfletaris 
que reivindica

Text: Melcior Comes
melciorcomes@gmail.com

El pensament de Michel Onfray
passa per reivindicar una tradició
filosòfica suposadament de segon
ordre: escamotejada. Segons On-
fray, la filosofia occidental s’hau-
ria dedicat a promoure valors
asèptics, assentant una mena de
tirania de l’ideal —o de l’idealis-
me— enfrontada a un pensament
del cos, la llibertat i el plaer. Plató,
Descartes i Kant són els tres grans
pols fonamentals d’aquesta dicta-
dura de les abstraccions, un
l’ideal ascètic que ignora el cos i
promou l’odi a la vida. Dins el
pensament francès contempora-
ni, Onfray va per lliure, molt per
lliure; no pot ésser d’altra manera
en aquest hereu dels epicuris, els
llibertins i els anarquistes, solitari
que promou un pensament polí-

Text: Josep A. Calvo
pepcalvo@hotmail.com

Servidor sent passió pels diccio-
naris, però no només pels diccio-
naris generals, sinó pels especia-
litzats. És per aquest motiu que
trob més que interessant (i vull
suposar que per a la majoria de
lectors també) l’aparició del Dic-
cionari de noms de persona histò-
rics i tradicionals a Mallorca d’An-
toni Llull Martí. No és de més re-
cordar que Llull ja ens ha avesat,
si es pot dir així, a obsequiar-nos
amb treballs d’aquest estil com el
Diccionari d’expressions lingüísti-
ques recollides de les Rondaies Ma-
llorquines d’En Jordi des Racó
(2008) entre moltíssimes obres
del tot recomanables.

L’autor ens adverteix que el pre-
sent diccionari hauria resultat una
obra força reduïda si s’hagués


