
56
  llibreser ls

Mai, però, va pensar que els diners
fàcils poguessin comprar la moral
d’un poble; aquesta situació es veu
reflexada al llibre El juego del alfiler
on el protagonista planteja: “És
curiós tots aquells que he conegut i
que admeteixen qualsevol relació
amb el comerç de la cocaina, només
ho reconeixen en forma col·lateral
legalitzant dòlars per exemple, però,
ningú va tocar un gram, ningú va
provar-la, ningú va creuar fronteres
amb això.”

El gran efecte que va tenir la droga a
la societat colòmbiana va ser el de
poder posar allò il·legal per damunt
d’allò legal —de la moral— i és així
com ho planteja Darío Jaramillo a El
juego del alfiler , una novel·la on
l’autor es posa en el paper de
protagonista, fet que es imaginatiu,
però, que el seu desenvolupament
pot reflectir l’argument de qualsevol
notícia donada als informatius a
l’època dels 80 i 90 a Colòmbia.

Jaramillo juga amb la realitat-ficció,
ja que té l’agulla de cap sempre a la
seva mà alhora de cosir les històries;
si bé es cert que la realitat de Darío
escriptor es diferent a la de Darío
protagonista, aquesta darrerra obra
si que pot reflectir la realitat d’una
part de la societat colòmbiana.
Aquest sector que té una mica de
poder, que va fl irtejar amb els
“narcos” alhora de guanyar
prebendes, i que els va utilitzar per
l’enriquiment il·lícit.

Aquesta és una novel·la petita que
es va escriure amb un llenguatge
senzill on l’amistat, la naturalitat i la
complicitat dels personatges
permeten identificar els diferents
contexts, experiències i vivències
dels seus protagonistes; tota
aquesta situació l’aprofita l’autor per
mostrar les diverses formes de
pensar de la societat colombiana,
aconseguint l ’ identif icació amb
alguns dels seus personatges, tot
convertint així al qui l legeix en
còmplice de la situació. El lector,

aleshores, resta atrapat al laberint
d’una societat complexa, on a fi de
comptes la justícia es comprada per
qui té el poder, és a dir, del qui té
l’agulla a la mà i vol jugar amb ella tot
“deconstruïnt” la realitat.

JULIÁN E. CASTRO M.

Pensament i Filosofia a Catalunya
( I i II ). Josep Montserrat Molas i
Pompeu Casanovas (eds.).
Barcelona, INEHCA i Societat
Catalana de Filosofia, 2003.

Catalunya té una filosofia catalana?
Té aquest petit país uns autors que
s’hagin dedicat a repensar en català
o castellà els fets del món físic i els
del món de l’esperit? S’ha fet a casa
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nostra metafísica, teoria del
coneixement o història de la filosofia?
O serà només que els catalans
estem abrivats a l’estètica a la qual
ens condemnava Unamuno? Totes
aquestes qüestions, els “profans” en
matèria filosòfica se les poden fer
perfectament. El que resta clar, però,
és que la mancança del treball
filosòfic a Catalunya és flagrant. O
més ben dit, la cultureta oficial de la
barretina i les editorials venudes a
una suposada normalització
lingüística mal feta han comportat
l ’arraconament dels l l ibres de
filosofia al bagul dels records. Això
no vol dir que els filòsofs no en siguin
pas responsables, ja que quan un
abandona la seva llengua la
responsabilitat és d’un mateix, i
aleshores serveix de ben poc apel·lar
al victimisme ranci, o fins i tot
reaccionari.

Per això celebro amb entusiasme
l’aparició d’enguany de dos volums
de filosofia i pensament que versen
sobre els nostres autors catalans
més coneguts, i els desconeguts
alhora. Els professors Josep
Montserrat (URL) i Pompeu
Casanovas (UAB) han organitzat al
llarg del 2002 i 2003 tres cicles de
conferències que pretenien palesar
el pensament elaborat a Catalunya
durant tot el passat segle XX. És a
dir, el cicle no només es centrava
amb els autors que escrivien en
català, sinó també en d’altres que ho
feien en castellà, bé per costum,
imposició política, o pel fet d’escriure
a l’exili, com fou en el cas de la
majoria dels filòsofs de l’Escola de
Barcelona de la Universitat
Autònoma que van haver d’emigrar
després de la derrota republicana del
1939.

Com en tot treball col·lectiu els
resultats són diversos i els objectius
potser també. Ara bé, pensem que
en conjunt la fita dels dos
organitzadors s’ha acomplert.
L’objectiu era deixar per escrit que en
aquest país hi ha hagut una història

intel·lectual, sense deixar de banda
les mancances, i sense oblidar el
context històric advers que ha tingut
Catalunya al llarg del segle XX.

El primer volum abraça l’inici del
segle fins a la implantació de la
dictadura de Primo de Rivera. Voldria
destacar els articles de Toni Mora
sobre poètica i posició política en
Joan Maragall, el del pare Batllori
sobre els mossèns Clascar i
Casanovas, i el de Mercè Rius al
voltant d’un aspecte de la filosofia
d’Eugeni d’Ors.

Toni Mora presenta un Maragall que
creix des de la seva petitesa.
Maragall, com a lector de Nietzsche,
sap que la lluita és un dels elements
definidors de la vida, malgrat que en
la majoria dels seus escrits aposti
per l’harmonia i no pas per la
destrucció que acompanya tota lluita.
El comte Arnau reflexaria una nova
imatge on s’emmirallaria un Maragall
amagat a contracor. L ’“essència”
d’una nova fusta?; del pare Batllori
en destacaríem la lucidesa
intel·lectual del seu article, ja que si
bé és cert que no aporta res de nou
al coneixement d’aquests dos
sacerdots, si més no l’article li serveix
per palesar la incomprensió cap a la
doctrina “filosòfica” de l’església
oficial, que encara al segle XX es
dedicava a posicionar-se en el
combat del tomisme o del suarisme;
Mercè Rius torna a rescabalar-nos
alguns dels aspectes menys
coneguts de la filosofia de Xènius.
D’una manera punyent ens presenta
la posició d’Ors en respecte al món
físic, tot palesant la seva por a que
els canvis en aquest conportin la
desfeta de l’obra ben feta, drecera
de bona part del pensament “orsià”.

Del segon volum m’ha resultat molt
engrescador l’article del professor
Jordi Sales sobre el tractat de teoria
del coneixement Jardins de Sant Pol
de Pere Coromines. A la manera de
les sis meditacions cartesianes,
Coromines construeix un tractat de

teoria del coneixement amb tintes
d’una metafísica transcendental,
racionalista i teista, però, allunyada
del posicionament tomista eclesial i
també del positivisme més escèptic;
voldria assenyalar també les
suggerents aportacions de Toni Mora
sobre el pare Miquel d’Espluges
—fundador de la revista Criterion— i
l’article de Conrad Vilanou sobre
Joaquim Xirau.

Espero que aquest camí iniciat per
aquests dos professors tiri endavant
amb d’altres projectes que ens ajudin
a rescabalar els filòsofs i pensadors
de la nostra tradició , sí és que en
tenim. Si arribem a la conclusió que
no en tenim, no tindrem més remei
que aguantar-nos. Però si la tenim
—i això és el que es denota d’aquests
dos volums— aleshores, l’haurem
de continuar treballant.

ADRIÀ CHAVARRIA CURTO


