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OPINIÓ

a saviesa és tan vella com l’error. Si
els pensadors grecs de l’antiguitat
ens il·luminen és perquè s’equivoca-

ven i treien conclusions intel·ligents dels
seus fracassos. «No la raó, sinó la desgrà-
cia, acaba essent el mestre dels estúpids»,
alerta Demòcrit. Si li fem cas, constatarem
que consumir d’una manera insensata és
pueril: «Propi de nen, no d’home, desitjar
sense mesura.» És en els mo-
ments difícils quan es comprova
si els pares han preparat adequa-
dament els fills per al futur: «El
més dolent de tot: haver educat
la joventut posant-los-ho fàcil.»
Sovint ja no s’és a temps d’evitar
les conseqüències d’haver estirat
més el braç que la màniga: «Gus-
tos que no toquen generen dis-
gustos.» Mai no prenem la mida
de les coses: «En realitat no sa-
bem res: perquè és al fons, la ve-
ritat.» Cal activar-se, però amb
paciència: «No vulguis tot saber-
ho, no et tornis de tot ignorant.»
La fortuna sempre hi tindrà molt
a dir: «Coratge: principi de l’ac-
ció. Sort: mestressa del final.»

L També el suport de l’amistat: «Viure no li
val la pena, a qui no té un sol amic de de-
bò.» Demòcrit, l’autor d’aquestes refle-
xions, és un dels savis que Edicions de la
Ela Geminada ens posa a l’abast a El pensa-
ment presocràtic. Fragments i testimonis, un
volum que presenta per primera vegada en
català, en gairebé 900 pàgines, el pòsit fo-
namental del pensament grec sorgit abans

de Plató.
Joan Ferrer Gràcia (Berga, 1965) s’ha

ocupat d’una manera admirable de l’edi-
ció i la traducció del llibre, que aporta tots
els fragments conservats i una generosa se-
lecció de testimonis sobre els escrits i les
vides de Tales, Anaximandre, Anaxíme-
nes, textos pitagòrics, Xenòfanes, Heraclit,
Alcmeó, Parmènides, Zenó, Melís, Empè-

docles, Anaxàgoras, Diògenes,
Leucip i Demòcrit, els autors que
representen les bases sobre les
quals s’erigeix la tradició filosòfi-
ca occidental.
La font d’Heraclit és una de les
que ragen més: «Immortals mor-
tals, mortals immortals. Els uns
vivint la seva mort, els altres mo-
rint la seva vida.» Estimula la ne-
cessitat d’afinar la mirada: «Els
ulls són testimonis més precisos
que les orelles.» Fins i tot malgrat
que el que convé veure és invisi-
ble: «La realitat s’agrada d’ama-
gar-se.» Divertim-nos agafant-
nos-ho com un joc: «La vida és un
nen que juga movent peces: el re-
ialme d’un nen.»
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editorial Adesiara acaba de tornar a
publicar Tots els monòlegs de Santiago

Rusiñol. Són episodis teatrals de to agredolç,
taujans o punxants quan convé, que ara fan
una esgarrapada, ara propicien la rialla fran-
ca... Una d’aquestes peces és «L’escudellòme-
tro», en què un boig il·luminat pregona el
seu gran invent. «Ja s’ha acabat la misèria,
les classes i els privilegis! Ja el símbol s’ha fet
carn d’olla, que és l’únic que necessita la so-
cietat que somnio! Allí, sobre la metròpoli,

L’ veig aixecar-se l’acròpoli que dedico a la hu-
manitat.» És la seva gran panacea contra la
gana i la infelicitat, una mastodòntica ma-
quinària per proveir d’escudella arreu. «Qui
el refusarà, el plat de la democràcia, de la
classe mitjana, de la llibertat, dels drets de
l’home; el plat laic per excel·lència, el plat
social, l’anivellador del ventrell, l’aliment de
les vuit hores?».

Ja ens agradaria que l’invent del guillat
messiànic fos corpori i les bondats de la carn

d’olla –que potser, ara que filem prim, tam-
poc generarien consens– s’escampessin. La
trompada amb la realitat mesella no ens ha
de fer arraconar les possibilitats infinites de
la ironia. En aquests temps d’arremangar-se
en el fang, l’humor, tal com ens l’ensenya
Rusiñol en temps més crus i de passar-la més
magre, no és un giny per amagar la realitat.
Ben al contrari, aquestes escudellades ens
aporten, també, un pessic de la dignitat ne-
cessària per afrontar-la.
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«L’escudellòmetro» que volem
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«Propi és de tot home imbècil fer-se el llest.»
Georges Courteline (1858-1929). Poeta, escriptor i dramaturg francès

Julio Iglesias (cantant): «Tinc una bona escopeta, i hi ha bales per a Iniesta i Messi.»




