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El professor i polític Isidre
Molas conversa amb el
periodista Manel Vega per
reflexionar sobre el federa
lisme, una idea amb gran
presència en els dos últims
segles i que pot ressorgir
amb força amb la situació
política actual espanyola.
Jaume
Sanllorente
Mujeres de
Bombay
PLATAFORMA
TESTIMONIO.
188 PÀGINES.
18 EUROS.

Després de més de tretze
anys dedicat a combatre la
pobresa a Bombai, Jaume
Sanllorente escriu una his
tòria amb veu de dona per
posar de manifest la seva
injusta condició de ciutada
nes de tercera.
Iván Turguénev
Punin y Baburin
TRADUCCIÓ DE
MARTA SÁNCHEZ
NIEVES.
NÓRDICA LIBROS.

Contra els
absoluts,
la literatura
SILVIE ROTHKOVIC

Som finits, no únicament perquè
morim, sinó perquè sabem que hem
de morir: anticipem la nostra mort.
La finitud, entesa com a consciència
d’aquesta contingència, és la nota
que dona el to a tota la filosofia de
Joan Carles Mèlich, qui ens explica
que la vida és inquietant, situacio
nal,iquenohitrobaremveritatsfer
mes ni segures.
Joan Carles Mèlich (Barcelona,
1961) és doctor en Filosofia i Lletres
perlaUniversitatAutònomadeBar
celona, on exerceix de professor ti
tular de Filosofia de l’Educació. Es
fadirfilòsofmalgratque“moltagent
pensa que dirte filòsof és ser arro
gant; la paraula filòsof la reivindico i
me l’adjudico en el sentit que el filò
sof és qui no sap”.
Autor de libres como La lliçó de
Auschwitz (2004), Ética de la com
pasión (2010) o La lectura com a pre
gària (2015), publica ara Contra els
absoluts, un llibre de converses amb
l’editor, escriptor i professor uni
versitari Ignasi Moreta. Un recorre
gut al llarg del seu pensament on hi

trobarem els elements autoreferen
cials que han esdevingut claus en
l’elaboració de la seva obra.
“Lamevafilosofiaesnodreixdela
meva vida”, diu Mèlich, i precisa
ment la conversa amb Ignasi More
ta ens revela quins han estat els es
deveniments i sobretot les lectures
que han marcat la seva biografia, el
context de la seva infància, la seva

Proposa una filosofia
on el més important
serà la singularitat,
l’efímer, l’instant,
la transformació
formació escolar als Sagrats Cors i
tota l’etapa universitària on exposa
quins han estat els professors més
rellevants en la configuració, l’ori
gen, del seu pensament. I això és el
que resulta més interessant
d’aquests diàlegs, el fet que ens per
meten conèixer de quina manera
Mèlich va començar a decantarse
per la necessitat de trobar una alter

108 PÀGINES.
16,50 EUROS.

Turguénev es va inspirar en
l’abús de la seva cruel mare
cap als camperols per filar
una de les seves obres mes
tres. La novel∙la, inèdita en
castellà i amb presentació de
Juan Eduardo Zúñiga, per
met conèixer els orígens de
la Rússia actual.
Mei Vidal
Galizia, un
camino de
ensoñación
AMARGORD
EDICIONES.
77 PÀGINES.

La productora Mei Vidal re
corre els camins de Galiza per
recrear aquest món a través de
les seves històries i veus com
les de Rosalía de Castro o
Camus, deixantse portar per
l’atzar i des d’una mirada de
regeneració interior.

Joan Carles Mèlich
Contra els absoluts
Joan Carles Mèlich, filòsof i professor
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nativa a la filosofia metafísica i con
tra quins autors va encararse en
ferho, contra quins autors llegia:
“Autors que no parlaven de l’ésser
humà de carn i ossos”.
Mèlich, doncs, defuig aquesta fi
losofia metafísica, la filosofia que
ens garanteix un ordre i ens revela
un sentit, la filosofia que representa
unpensamentdelaunitat,delatota
litat i redueix la singularitat i la plu
ralitat;lafilosofiaqueéslegitimado
ra i tranquil∙litzadora però precisa
ment perquè organitza la vida, la
nega.
Partint del fet que habitem un
món d’indeterminació, Mèlich pro
posa abraçar una filosofia on el més
importantseràprecisamentaquesta
singularitat, l’efímer, l’instant, la
transformació. “M’interessa la filo
sofia que parla de la vida”, diu, una
filosofiaqueacceptaquenohihares
d’incondicional, que hi ha certeses,
però certeses condicionades. Mè
lichvolferpalèsqueéslanarració,la
ficció narrativa, la que sí expressa la
contingència i des d’aquí engendra
lasevafilosofialiterària:laliteratura
comaquellaeinaqueenspermetex
plicarelmón,queensrelacionaamb
el misteri, que per acostarse a la vi
da escull “Dostoievski abans que
Hegel”.
Des del mateix punt de partida, la
finitud, Mèlich desenvolupa una
importantíssimareflexiósobrel’èti
ca. Mèlich no pot acceptar la moral
metafísica, derivada d’un imperatiu
que ens dona la resposta abans de
conèixer una situació determinada.
En contra d’aquesta, defensa una
ètica que és condicionada en un
temps i en un espai. La seva és una
ètica de l’alteritat, una ètica no del
ser sinó del serhi, que té rostre, que
respon al sofriment de l’altre, que és
compassió,relat,carícia,ques’enca
ra a la indiferència, que és resposta a
una situació d’imprevisibilitat radi
cal:“Unaèticaqueensmostraquela
vida és un conjunt de viaranys en un
bosc que ningú no ha recorregut
mai”.
Mèlich ens situa en un món ad
verbial on les respostes ètiques no
són clares sinó ambigües i provisio
nals “ser ètic no és respondre bé, és
saber que no respondrem mai sufi
cientment bé” i per això mateix ens
reptaatransformarlesrelacionshu
manes i també les educatives. Mè
lichensdesafiaaviurepoèticament,
a educar poèticament, ens desafia a
transgredir, a provar de viure sense
respostes, sostenintl’inexpressable,
la provisionalitat i el buit.
És cert que la de Mèlich és una fi
losofia que ja és més literatura –els
gèneres que utilitza, el fragment,
l’assaig, ens ho corroboren– és una
filosofia que ha abandonat la llum
per abraçar totes les possibilitats de
la interpretació, que abandona els
absoluts i que tria el nom singular, la
vulnerabilitat, l’emoció, l’abisme,
l’ombra. |
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Manel Vega
El federalisme
vist per Isidre
Molas

Filosofia Joan Carles Mèlich publica un llibre de
converses amb l’escriptor Ignasi Moreta, on
aborden els orígens del pensament de l’autor
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