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OPINIÓ

om més vivim, menys entenem. La
realitat ens desborda. Creure que la
païm bé, és una vaga il·lusió de l’es-

perit com creure que encalcem el vent. Per
aquesta raó resulta difícil trobar intel·lec-
tuals influents amb una visió crítica.

Miquel Pairolí era un intel·lectual que
observava la condició humana com Michel
de Montaigne o els moralistes francesos del
segle XVIII. Seria un signe de civi-
litat que portés el seu nom la no-
va Biblioteca Provincial de Giro-
na. El seu testimoni convidant-
nos a ser lúcids ens il·luminaria
per sempre més si a l’entrada
d’aquest equipament ens rebés
una immensa foto d’ell amb la se-
va mirada serena, acompanyada
d’aquest fragment del seu últim
article: «Lligar caps entre el passat
i el present és una de les millors
maneres per entendre el que va
succeint. En la història ja està es-
crit una gran part del que vivim.»

Edicions de la Ela Geminada
acaba de publicar Temperaments
filosòfics. De Plató a Foucault, de
Peter Sloterdijk (Karlsruhe, 1947),

C en una llegidora traducció de Raül Garriga-
sait. L’autor l’ha introduïda amb un pròleg
redactat expressament per a l’edició catala-
na, en què considera un honor per al llibre
tornar a despertar a la vida en territori cata-
là. Sloterdijk el tanca amb una reflexió que
entronca amb la de Pairolí: «Seria erroni
pensar que l’arxiu és només aquell infern
dels escrits on tot queda sotmès a la pols i a

la grisor. També és un lloc de gratitud. De
la gratitud amb la qual comença la justícia
cap a allò que ens ha precedit.»

La filosofia és per a Sloterdijk un mode
de pensament i un mode de vida. És lògic
que subscrigui aquesta frase de Friedrich
Nietzsche: «Els sistemes filosòfics han estat
sempre una mena de memòries i confes-
sions inadvertides dels seus autors.» També

ho és que es faci seva aquesta de
Johann Gottlieb Fichte: «El tipus
de filosofia que triem depèn de la
mena de persona que som.»
Des de Plató com a paradigma del
filòsof com un expert en la recerca
de la pau de l’ànima fins a Blaise
Pascal com un dels primers secre-
taris de la desesperació moderna,
Sloterdijk retrata dinou pensadors
de tots els temps.
Llegir Sloterdijk és dotar-se d’eines
per endreçar-se en de la confusió:
«Es torna savi qui s’adona que el
caos només és la màscara del cos-
mos.» No és casual que Gandhi,
un dels grans savis de la història
de la humanitat, expliqués: «Bus-
co la meva pau en el desordre.»

Peter Sloterdijk
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Peter Sloterdijk.

urant molt de temps he viscut enga-
nyat, perquè em creia aquella frase de

Joan Fuster que deia allò de «si no fas políti-
ca, te la fan». Jo, com Fuster, creia que calia
fer política, que fer política era defensar el bé
comú i que Catalunya seria independent de
la mà de bons polítics. Doncs es veu que tot
això era una obnubilació, una quimera in-
fantil, perquè ara s’ha demostrat que els polí-
tics no són més que empleats, titelles, inter-
mediaris al servei dels financers, que els pa-

D guen generosament perquè els mantinguin i
vigilin els negocis. Tot el que alguns ingenus
–o rucs– crèiem sobre la política, les idees, el
progrés, la llibertat i altres falòrnies, ja ens ho
podem anar traient del cap: res no és possible
si els financers i grans empreses decideixen
que no ha d’existir. Això explica que el go-
vern de Catalunya pacti renunciant a la dig-
nitat i la vergonya amb indignes desvergo-
nyits que tenen com a finalitat destruir Cata-
lunya, mentre els altres polítics aplaudeixen

la destrucció, perquè així s’estalvien de fer-la
ells i encara poden culpar els altres. I el qua-
dre es completa en veure com els mercats
passen per damunt de qualsevol idea de justí-
cia. I tothom ho accepta com si res. Per això,
per no ser un estúpid, m’hauré d’afanyar a
deixar de creure en la bondat, la cultura, la
justícia i el bé comú com a motor de l’exis-
tència. O, en tot cas, demanar una altra me-
na de polítics, més enllà dels assalariats dels
financers que hi ha ara als parlaments.
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Polítics caducats
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«Les masses humanes més perilloses són aquelles en les venes de les quals ha estat injectat el verí de la
por... de la por al canvi». Octavio Paz (1914-1998.) Poeta i assagista mexicà

Muriel Casals (presidenta d’Òmnium Cultural) «El país és poruc i els polítics, també. Hem d’estirar els nostres líders, és el que hi ha.
S’excusen dient que la gent no està del tot conscienciada, però si hem d’esperar que tots ho estiguin... Això d’Espanya fa basarda».
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L’editorial Ela Geminada, dirigida per Oriol Ponsatí-Murlà, va néixer a Girona el Febrer d’aquest mateix 
any, i en aquest temps, i en una edició molt cuidada, ha traduït i publicat obres com els Poemes francesos 
de Rainier Maria Rilke, el Breviari dels polítics del Cardenal Mazzarino (un successor tan poc conegut 
com impressionant de Maquiavel), el magnífic text de Friedrich Nietzsche “Sobre veritat i mentida en 
sentit extramoral”, acompanyat del text “Sobre Teognis de Mègara”, que Nietzsche va presentar com a 
treball final del batxillerat i que no ha estat traduït a pràcticament cap llengua moderna. L’últim llibre que 
ha publicat l’editorial és “Temperaments filosòfics”, del que possiblemenet sigui el més gran filòsof 
alemany del present, Peter Sloterdijk, en una traducció de Raül Garrigasait lloada pel propi autor al 
Pròleg a l’edició catalana. 

A mitjans dels anys 90, Peter Sloterdijk i l’editorial Diedrichs es van proposar publicar un seguit 
d’antologies dels “filòsofs més significatius” amb la intenció de reconduïr la lectura filosòfica cap a la 
lectura dels textos dels grans filòsofs, escapolint-se “del predomini de la bibliografia secundaria, que des 
de fa temps condemna la literalitat dels pensaments originals a desaparèixer completamente darrere vels 
impenetrables formats per comentaris i per comentaris dels comentaris”. “Anant a buscar els textos 
mateixos, segueix dient-nos Sloterdijk al prefaci, volíem oferir al públic ampli una via d’accés al 
pensament filosòfic originari i, alhora, posar a l’abast dels estudiants de l’especialitat acadèmica 
«filosofia» una alternativa a les omnipresents «introduccions»”. Sloterdijk estava convençut que “no n’hi 
pot haver cap, d’introducció a la filosofia, perquè la disciplina filosòfica ha de presentar-se des del primer 
moment a si mateixa, d’entrada com a mode de pensament, a continuació com a mode de vida”. Cada 
volum de l’antologia anava acompanyat d’un prefaci escrit per Sloterdijk i que presenta breument el 
filòsof en qüestió. Aquests prefacis han estat aplegats i publicats independentment en aquests 
“Temperaments filosòfics”, on prenen vida propia i on constitueixen un relat autònom sobre la història de 
la filosofia. Una història que, com aquest llibre ens dóna l’oportunitat de pensar, podria no ser més que la 
història dels pensaments dels grans filòsofs. En el fons, si Fichte té raó i “el tipus de filosofia que triem 
depèn de la mena de persona que som”, aquesta història de la filosofia podria no ser res més, però també 
res menys, que la història dels temperaments dels grans filòsofs. 

La tria dels autors que han de formar part d’aquesta història és, sens dubte i sense remei, una tria 
arbitraria. Aquesta arbitrarietat és la que fa possible qualsevol tria i fa necessaria la seva justificació, però 
la sel·lecció dels grans filòsofs de la història està tan determinada pels manuals i les introduccions 
acadèmiques (dels que mai escapem prou lluny), així com pel fet inevitable que els més grans pensadors 
sempre seràn pocs per molt que la història s’allargui. Les preferències que determinen qualsevol tria, les 
fílies i fòbies de l’arbitre de la història, no s’expressen aquí, com no acostumen a fer-ho, silenciant alguns 
dels clàssics canònics per reivindicar-ne de nous i desconeguts. La sel·lecció dels protagonistes ni és 
original ni ho hauria de ser. Però això no evita que les afinitats electives d’Sloterdijk es facin presents en 
tots i cadascún dels textos introductoris que recull el llibre. 

Els filòsofos triats inclouen pràcticament tots els grans filòsofs que es podrien triar. Començant amb 
Plató, la història avança a través d’Aristòtil, Agustí, Bruno, Descartes, Pascal, Leibniz, Kant, Fichte, 
Hegel, Schelling, Schopenhauer, Kierkegaard, Marx, Nietzsche, Husserl, Wittgenstein, Sartre i acaba amb 
el francès Foucault. Però aquesta tria que gairebé no és tal està marcada per 3 absències, d’importància 
diversa. La primera, forçada pel fet que va morir sense haver publicat mai res, és la de Sòcrates; el que a 



tots els manuals i introduccions és considerat el pare fundador de la filosofia. Les altres dues, d’Adorno i 
Heidegger, són absències lamentables i forçades per les habituals dificultats legals de tractar amb els 
propietaris del seu llegat, que tenen el pèssim costum d’actuar com si no només els pertanyéssin els textos 
dels seus avantpassats, sinó el seu propi pensament. Sense dubtar de la bona fe d’aquests hereus per 
preservar el bon nom dels seus estimats, cal lamentar que no siguin conscients que no hi ha millor defensa 
del seu bon nom que el pensament amb el que tan merescudament se’l van guanyar. 

Només els més grans llueixen amb llum propia. I l’absència d’aquests afecta inevitablement la forma com 
brillen els altres. Això es veu especialment en el cas de Sartre, que gairebé es torna una caricatura d’ell 
mateix si no se’l posa sota la llum de Heidegger. És molt difícil presentar l’existencialista humanista 
francès sense tenir molt present que l’existencialisme deu el seu nom únicament al pensador alemany. I 
que la defensa de l’existencialisme com a humanisme de Sartre no seria res més que un text 
d’exhibicionisme moral sense els efectes deshumanitzadors de l’existencialisme de Heidegger i la seva 
crítica radical a l’humanisme tradicional. Però la llum de Heidegger no és necessaria només per fer 
justicia a la filosofia de Sartre, sinó també al seu temperament. Sense recordar el compromís ferm i 
decidit de Heidegger amb el nacionalsocialisme seria totalment injust retreure a Sartre el seu compromís 
ferm i decidit amb el totalitarisme comunista. Per fer justicia a Sartre és insuficient lloar la seva filosofia 
com “una lluita contra l’alienació de la comoditat burgesa” o presentar-lo com “l’heroi provisionalment 
últim en la línia de filòsofs europeus de la llibertat” si no es parla de les comoditats i de la llibertat que va 
trobar al paradís comunista de la URSS. 

Podriem parlar també de Foucault i de la possibilitat que tampoc ell escapi de convertir-se en una 
caricatura del que va ser. Per no extendre’ns, només ens cal recordar el que és evident; que és molt 
diferent ser l’últim en arribar a la història de la filosofia que ser la seva culminació o la seva superació. 
Les explicacions de Sloterdijk són del tot insuficients per defensar que Foucault va anar més lluny en la 
inversió del platonisme del que havia anat Nietzsche o del que hagués anat el propi Plató si hagués tingut 
la desgràcia de conèixer el platonisme de manual. Però aquestes són suposicions que no depenen de res 
més que de les filies i les fòbies de l’autor del llibre i de l’autor de la ressenya. Les filies i les fobies de 
l’autor de la ressenya són, evidentment, irrellevants. Les de l’autor, en canvi, condemnen aquests grans 
filòsofs a brillar amb la llum de qui els presenta. Això fa que en alguns moments, i contra el que és 
habitual, l’estil d’Sloterdijk sembli enfosquir més que no pas il·luminar els autors que tracta. Però això, 
lluny de ser una crítica, converteixen el llibre en un experiment reeixit. Sloterdijk ha aconseguit, com no 
podia ser d’una altra manera, superar les introduccions i els manuals d’ús habitual en els estudiants de 
l’especialitat acadèmica «filosofia». Encara que ho hagi fet al preu de convertir la història de la filosofia 
en una introducció al seu propi temperament filosòfic. 
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