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LLIBRES

a filosofia occidental té uns an-
tecedents –més enllà de Sòcrates
i Plató– que sovint tendeixen a

passar-se per alt. Parlem del grup de fi-
lòsofs que des de Jònia o la Magna Grè-
cia van desplegar un conjunt d’intu-
ïcions –podríem dir fins i tot de vi-
sions– que han nodrit una bona part de
la filosofia que s’ha fet després, un lle-
gat que ha arribat fins a nosaltres de
manera dispersa i fragmentària, sovint
gràcies a les cites que en feien altres filò-
sofs. Així, ens trobem que ara podem
gaudir en llengua catalana de les parts
més significatives i principals del pen-
sament d’aquests precursors, els que
van obrir el camí per a la reflexió del
cosmos i l’home, tots aquests homes
singulars, la vida dels quals sovint ha
acabat agafant les tonalitats de la lle-
genda –com és el cas de Tales de Milet,
«el filòsof de la natura». Potser són Pità-
gores, Parmènides i Demòcrit els més
interessants per a nosaltres avui dia,
encara que el lector curiós no deixarà de trobar perspectives poèti-
ques, com ara la teoria de la Terra com a cos en equilibri, «que no té
cap raó per la qual inclinar-se cap aquí més que no pas cap allà. I que
per això només tremola, però no es mou». L’edició que ens ofereix
l’editorial Ela Geminada és certament espectacular, tant per l’apos-
ta d’editar amb l’original grec a la pàgina parell com per la qualitat
de la traducció, feta amb un català de gran abast, impregnat de tota
la saba de les formes clàssiques. Joan Ferrer Gràcia n’és el responsa-
ble, talment com de la magnífica introducció, ella mateixa ja una
justificació per apropar-nos a aquesta lectura. Una edició extraordi-
nària que posa la nostra cultura en la línia de les doctes d’Europa.
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Els vells filòsofs
Una edició que ens posa a l’abast el pensament
dels cappares de la filosofia occidental

«EL PENSAMENT
PRESOCRÀTIC»
Edició i traducció: JOAN
FERRER
Editorial: EDIC. DE LA L·L
Pàgines: 885 /Preu: 33 €

Els filòsofs presocràtics
de Tales a Demòcrit,
presentats tant en les
seves obres com en les
referències dels seus
contemporanis.
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uixkin sabia treure sense restar.
«Si escoltés la veu del meu de-
sig, no m’estaria de descriure

detalladament les trobades dels dos jo-
ves», ens diu el narrador de La senyoreta
pagesa, un relat en què, per poder co-
nèixer el jove de qui s’enamorarà, Lisa-
veta Grigórievna es disfressa de pagesa i
en què, per tal que ell no la reconegui
quan va a casa seva convidat a dinar,
s’esblanqueeix la pell amb blanquet i
pintures. Però el narrador sap reprimir
el seu desig: «Aquests detalls en general
resulten embafadors. De manera que
els ometré...» Romàntic i detallista
–«L’aurora brillava a l’est i les daurades
fileres de núvols semblaven esperar el
sol com els cortesans esperen el rei»,
ens diu aquell narrador–, Puixkin és, a
la vegada, realista en el marc –Rússia–,
en el temps –els anys posteriors a la in-
vasió napoleònica– i en les descrip-
cions dels personatges. Sap també que
la concisió dels seus relats no entra en
contradicció amb la suma. Per això és també divertit i irònic. I, de
tant en tant, voreja la inversemblança. Així la comtessa difunta de
La dama de piques –l’únic relat independent dels que suposadament
va escriure Belkin que Adesiara publica en aquesta esplèndida tra-
ducció– quasi pica l’ullet, Adrian Prókhorov, fabricant de taüts, so-
mia que molts dels morts que ha enterrat compareixen al banquet
d’inauguració de la seva nova casa i un atzar impossible porta al fi-
nal feliç de La borrufada o lectors i narrador d’El tret descobreixen
quasi casualment el final del secret de Silvio. També és difícil que no
es commoguin amb El mestre de postes. Puixkin va inaugurar la lite-
ratura russa. És quasi impossible no estimar-lo.
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Amors i passions
La millor narrativa del pare de la literatura
russa, Aleksandr Puixkin, en català

«RELATS DEL
DIFUNT IVAN
PETRÓVITX
BELKIN»
Autor: A. PUIXKIN
Traducció: J. CREUS
Editorial: ADESIARA
Pàgines: 137
Preu: 18 €

Contes de la millor
literatura russa.
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«BONES INTENCIONS»
Autora: MARIA MERCÈ ROCA
Editorial: COLUMNA
Pàgines: 224
Preu: 19 €

Quan el món tranquil de la Va-
lèria –farmacèutica, casada, dos
fills– s’ensorra no té més remei

que superar la seva crisi amb l’ajuda de les perso-
nes que té més a mà: el seu pare, un avi de vui-
tanta anys amb poca memòria, i la dona que el
cuida, una immigrant sense papers; la seva ami-
ga íntima; un veterinari solitari; una dona mal-
tractada pel seu marit... Però qui ajuda qui?

«LOS LIVING»
Autor: MARTÍN CAPARRÓS
Editorial: ANAGRAMA
Pàgines: 432
Preu: 19,90 €

Amb Los Living, l’escriptor ar-
gentí Martín Caparrós s’endin-
sa en la nostra relació amb la

mort, amb els morts i la seva desaparició de les
nostres vides. Los Living és una història que va de
la farsa a la tragèdia i viceversa. Una novel·la ple-
na d’humor i tristors, que ens proposa una àcida
visió del món contemporani, dels seus descon-
certs i els seus silencis

«ELS ESQUIROLS DE
CENTRAL PARK ESTAN
TRISTOS ELS DILLUNS»
Autora: KATHERINE PANCOL
Traducció: MARIA LLOPIS /
ORIOL SÁNCHEZ
Editorial: EMPÚRIES
Pàgines: 600 / Preu: 22,90 €

Els esquirols de Central Park estan tristos els dilluns
reprèn les vides remogudes de la Joséphine i la
seva família i ens passeja pels racons i clarobs-
curs de les seves peripècies. De l’autora d’Els ulls
grocs dels cocodrils i El vals lent de les tortugues,
que han tingut un gran èxit mundial.




