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La infància
del trobador

MEMÒRIES

El 1942, Martin Heidegger va impartir a Friburg el seminari Parmènides i Heràclit.

Ésser de paraula
ASSAIG

ARXIU

A l segle XX la filosofia ha tro-
bat en la poesia la possibilitat
de renovar-se amb l’anome-

nat gir lingüístic, que fa del llenguat-
ge la seva principal tasca especulati-
va. A Martin Heidegger (Messkirch,
1889 - Württemberg, 1976) es deu en
bona mesura aquesta apropiació de
la poesia, com proven les conferèn-
cies recollides a Aclaraciones a la
poesía de Hölderlin, dictades entre el
1936 i el 1968. L’autor de L’ésser i el
temps proposa que la filosofia, se-
guint el discurs poètic d’un dels
autors que inauguren la Modernitat,
Friedrich Hölderlin, surti a trobar la
poesia perquè «els mortals apren-
guin novament a habitar la parla»,
com indica a De ca-
mino al habla (1959),
que complementa
aquestes Aclaracio-
nes... Heidegger veu
en Hölderlin la pos-
sibilitat de restaurar
la dimensió sagrada
del l lenguatge, i
amb això contrares-
tar la tecnificació
d’Occident.

No és aquest el
propòsit del filòleg
germanista Peter
Szondi (Budapest,
1929 - Berlín, 1971),
encara que en la se-
va obra es percebi la
influència de Hei-
degger. Paul Celan,
amic de Szondi, és
un dels poetes que han rebut més
atenció filosòfica i a qui pensadors
com Derrida i Gadamer han encim-
bellat. Per a ells, els Estudios sobre Ce-
lan de Szondi han estat bàsics.
L’autor creu que la filologia clàssica
no pot afrontar els desafiaments de
la poesia contemporània, perquè els
seus preceptes es basen en una
retòrica que poetes com Celan han
desmantellat. La filologia no es pot
conformar aplicant normes a fets
textuals ambigus i ha d’acceptar la
realitat complexa del poema, reti-
cent a les metodologies. La filologia
hermenèutica de Szondi amplia la
noció de text a l’experiència i esta-
bleix el límit més enllà del qual els
fets que intervenen en la lectura
d’un poema deixen d’aportar preci-
sió per ser només conjectures.
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D
urant el semestre d’hivern del
1942 - 1943, el filòsof alemany
Martin Heidegger (Messkirch,
1889 - Württemberg, 1976) va
impartir a la Universitat de Fri-

burg de Brisgòvia un seminari titulat Parmèni-
des i Heràclit. Encara eren anys en què la derro-
ta nazi se sentia improbable i alguns joves pri-
vilegiats que no morien en aquelles mateixes
dates a Stalingrad es deixaven seduir per la pa-
raula més fèrtil de la filosofia alemanya del
moment i per un adepte al règim en l’or-
todòxia del qual no havien fet cap efecte ni la
seva apassionada història d’amor amb la jueva
Hanna Arendt ni el fet de ser deixeble d’un al-
tre jueu il.lustre, Edmund Husserl, a qui es va
prohibir l’ús de la biblioteca de la universitat
mentre Heidegger en va ser rector i a qui
aquest va suprimir de la dedicatòria de la seva
obra L’ésser i el temps en la reedició del 1941.

La lectura d’aquest excel.lent Parmènides re-
vela trets essencials de la filoso-
fia de l’autor: el motiu recurrent
de la reflexió sobre l’ésser i la
convicció que l’home és un ésser
de paraula, de paraules que ens
guien en la revelació de l’ésser i
que reviuen aquella experiència
inicial de la història en què els
grecs van acceptar el repte de
desposseir-se del vel de l’apa-
rença i escrutar l’essència de la
veritat. Heidegger estava plena-
ment convençut que la balbu-
cient filosofia presocràtica, co-
neixedora de l’afinitat entre el
pensar i l’ésser, va arribar molt a
prop d’aquesta revelació essen-
cial. Tampoc la tragèdia àtica,
Plató o Aristòtil van ser aliens a
aquest propòsit, juntament amb
molts altres, abans i després que
Descartes vindiqués la pree-

minència del subjecte sobre l’objecte en això
que s’ha convingut a anomenar epistemologia
i metafísica. Però com és habitual en la filoso-
fia de l’autor alemany, allò que es diu reclama
una reflexió exigent i experimentada, encara
que l’esforç es veu compensat de sobra mit-
jançant el diàleg que estableix amb altres ge-
gants de la història de la filosofia com Kant,
Hegel i aquell Nietzsche tan heideggerià dis-
seccionat metafísicament en una altra obra fo-
namental: Nietzsche, que Destino ha publicat
també aquest any.

Un complement òptim per a aquest
Parmènides és un altre seminari sobre Heràclit
(publicat en aquest cas per Ariel el 1986),
aquesta vegada amb Eugen Fink i que data de
l’hivern del 1966 - 1967. En aquell moment
molts dogmes bàrbars i aberrants s’havien
quedat pel camí d’aquell filòsof que ja el 1943
es mostrava indignat pel fet que el Ministeri
de Propaganda d’Adolf Hitler reclamés menys

pensadors i poetes i més blat i
petroli. Però el que mai va dei-
xar de ser una exigència de la fi-
losofia de Heidegger va ser el
pensar sobre l’ésser i una veritat
a qui agrada amagar-se. Poetes
filòsofs com Parmènides o Höl-
derlin van ser un magnífic pre-
text per desplegar una profundi-
tat filosòfica de la qual avui ens
trobem orfes, i s’ha de celebrar
que en aquests moments pu-
guem participar d’un seminari
filosòfic alemany i, en el més
cru del llarg hivern germànic i,
al mateix temps, trepitjant fort
sobre els cruixents terres de fus-
ta, sentir-nos salvats de l’oblit de
l’ésser.
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P aís de faula és la crònica
irònica i sentimental d’una
Itàlia popular diversa però

unida per la base sota la descon-
fiança provocada pel règim de Mus-
solini. La firma l’actor i dramaturg
Dario Fo, que va néixer el 1926 i va
viure l’apogeu feixista en una
família amb un pare ferroviari
anarquista. Això és el que dóna tan-
ta vida al seu relat autobiogràfic,
que tindria com a paral.lel les
memòries cinematogràfiques que
Fellini va abocar a Amarcord.

Tota l’obra teatral de Fo té sentit
només per la crítica social del siste-
ma que representa. Doncs bé, en
aquestes memòries hi ha la font de

les seves històries i
l’origen de la seva
manera de ser a l’es-
cenari i davant la vi-
da. Destaquen les
anècdotes escolars,
e l s amics i ve ïns
d ’ in fànc ia , ado -
lescència i primera
joventut, la guerra
mundial... Però és

particularment evocatiu el capítol
que explica com el seu pare l’envia,
amb una carta per a anarquistes re-
fugiats a Suïssa, a travessar la fron-
tera pel llac Maggiore perquè sap
que els carabinieri no registraran
un marrec sol. No s’expliquen
grans coses, només successos quoti-
dians, que són els que en realitat
fan la història. Això sí, ho explica
un còmic que intenta fer-nos pas-
sar per mirada de nen el que és una
reflexió en tota regla, a distància,
del trobador, del bufó.

Fo, el comunista que va abando-
nar el partit comunista, l’inconfor-
mista, va anar a rebre el premi No-
bel de literatura de mans del rei de
Suècia el 1997. L’Acadèmia Sueca
va expressar que, boicotejat per
tots els governs italians, s’havia fet
mereixedor del guardó «perquè se-
guint la tradició dels trobadors
medievals havia criticat el poder i
havia restaurat la dignitat dels
humiliats».

I és que Fo és exactament això,
un còmic intel.lectual crescut a la
Itàlia de Don Camilo, amb una ca-
ma a la tradició i l’altra a la renova-
ció del moviment popular de post-
guerra capitanejat pel PCI i destruït
després per la postmodernitat ber-
lusconiana.
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