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RECENSIONS

Antoni BOSCH-VECIANA, Lectures gregues, Prefaci d’Ignasi Roviró, Barcelona: 
Publicacions de la Facultat de Filosofia. Universitat Ramon Llull 2014, 303 
pp.

Que els grecs antics posaren les bases, plantejaren les preguntes i donaren un bon 
grapat de respostes vàlides encara avui per emmotllar els nostres mots i vehicular 
el nostre pensament —ells, que, en bona mesura, començaren a pensar, en termes 
absoluts, és a dir, a preguntar-se honestament per la complexitat de la realitat i de 
les relacions humanes— és cosa repetida i assumida sovint sense que els mateixos 
que n’empren i en manlleven mots i doctrines se n’adonin del tot. Llibres com 
aquest del professor Bosch-Veciana ens permeten de fer-nos lúcidament cons-
cients que aquesta operació d’acostament als antics a través de la lectura directa 
i crítica dels seus textos és avui més necessària que mai, ni que sigui per defugir 
la dispersió estèril i el desarrelament que caracteritza la pitjor cara de la nostra 
modernitat. Com afirma el doctor Ignasi Roviró en el prefaci, «una cultura té tant 
de present —i tant de futur— com capacitat té de llegir i d’interrogar el seu pas-
sat». No podríem estar-hi més d’acord. I, tanmateix, com passa de vegades en 
tants camps del saber, cada cop més parcel·lats, els especialistes tendim a per-
dre’ns en erudicions minucioses, en debats de menuts amb col·legues del gremi i 
en anàlisis fragmentades, imprescindibles per al progrés del nostre coneixement 
de la cultura mare d’Occident, però que habitualment esdevenen massa hermèti-
ques per a qui hi vulgui accedir des de fora de l’àmbit clos dels qui dominen la 
bibliografia especialitzada. Aquesta actitud, fomentada aquí i arreu pels estàn-
dards de qualitat que ens imposen les agències oficials que emparen, cada cop 
menys, la investigació universitària, barra l’accés sempre fecund als viaranys del 
pensament antic i eclipsa una part que hauria de ser d’exigència obligada per a 
qualsevol investigador honest: la transmissió del saber, com més extensa millor. 

Aquest és, en canvi, al nostre parer, el gran mèrit, no pas l’únic, del llibre del 
professor Bosch-Veciana: divulgar, en el sentit més etimològic del mot, alguns dels 
moments de reflexió més aguts de la cultura, en sentit ampli, i naturalment de la 
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filosofia antigues, per mostrar com els grecs encara són essencials per pensar el 
present i fecundar el futur, per explicitar fins a quin punt les lectures gregues aju-
den, engresquen, emmotllen les lectures més actuals. Encara té, però, un altre 
mèrit important, com és el d’intentar superar la parcel·lació de sabers que sovint 
enterboleix les relacions entre els filòlegs i els filòsofs de l’antiguitat, en usar ente-
nimentadament les eines filològiques per acostar-se als textos, en comptes de 
prescindir, com lamentablement es fa sovint, de la contextualització reposada 
de cada text abans de fer-lo entrar en un debat més atemporal i, per tant, més 
actual, si es vol, però sense perdre’s per això en les minúcies de l’anàlisi que co-
mentàvem més amunt. Nogensmenys, sobretot en els darrers capítols, hi trobem 
també aportacions de primer ordre per al plantejament de problemes filosòfics 
com la interpretació del cèlebre ĳȪıȚȢ țȡȪʌĲİıșĮȚ ĳȚȜİ d’Heràclit, o la ıȣȞȠȣıȓĮ 
platònica, la definició de la bellesa i la problemàtica de la representació de la 
imatge, que han ocupat la trajectòria investigadora del professor Bosch-Veciana.1 
Hom desitjaria, per tot això, una edició més acurada que estalviés els nombrosos 
errors de transcripció de noms grecs i la profusió d’errades tipogràfiques, sobretot 
en el grec: la vàlua general de l’obra i el fet, precisament, que els textos d’unes 
lectures gregues apareguin en la llengua original s’agraeix encaridament i sap 
greu que hi manqui una darrera revisió.

L’obra és el fruit reposat —ampliat en algun capítol— de catorze anys d’inter-
rogar amb mirada inquieta diversos autors i gèneres antics: es tracta del recull 
—que per tant es fa així més accessible del que restava, majoritàriament, en les 
actes— de dotze escrits que l’autor va presentar en el marc dels Col·loquis de Vic, 
amb què tractà d’oferir camins per al pensament dels temes que s’hi proposaven 
des de la perspectiva i el recurs sistemàtic als autors antics. La llum que aquest 
recurs aporta és, creiem, molt estimable, a risc que els especialistes hi trobin a 
faltar, aquí i allà, les citacions convencionals de la bibliografia més actualitzada: 
és una mancança que contribueix, precisament, a superar opacitats en la mirada, 
creiem, i que fomenta quelcom essencial que han de suscitar —i que no sempre 
susciten, per aquella distància que comentàvem entre especialistes i públic gene-
ral— els textos antics: admiració, sorpresa, plantejament de qüestions i començ 
de resposta, recerca honesta, en definitiva, de camins per al pensament. El resul-
tat és un agradable recull d’estampes variades que atenyen temes tan diversos 
com els que anualment proposaven els Col·loquis de Vic, que porten a pensar i 
repensar tant els textos antics com els seus derivats més moderns, i que ajuden, 
així, a tornar a girar-se vers els grans debats del pensament occidental, amb la 

1.  Especialment en l’obra Amistat i unitat en el Lisis de Plató. El Lisis com a narració d’una 
ıȣȞȠȣıȓĮ dialogal socràtica, Barcelona 2003, la qual havia estat precedida per un bon nombre 
d’articles, entre els quals destaquem: «Plato’s Lysis: Aporia and dialectic logoi friendship “rea-
lized” all throughout the dialogue», RCatT 23 (1998) 109-118. Pel que fa a la imatge en Plató, 
és particularment remarcable l’aportació de l’autor en Imatge – Mirada – Paraula. Dos estudis 
a l’entorn del món platònic, Barcelona 2013.
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gran força motivadora que és l’admiració com a actitud de lectura, promoguda en 
els lectors gràcies a l’admirada visió de l’autor.

Així, s’hi plantegen grans temes de tots els temps, com el problema de la llei 
escrita i no escrita, que equival a dir humana i divina, en la construcció d’una 
ciutat justa, a partir de l’Antígona de Sòfocles (atribuïda a Sòcrates, per cert, per 
culpa d’un interessant lapsus, en les pàgines inicials de l’índex); els inicis de la 
ੂıĲȠȡȓȘ jònica com a novetat radical respecte de les glòries dels herois de l’èpica, 
una nova construcció de la veritat a partir d’un logos basat en les qualitats de la 
mirada, que troba el seu recolzament en l’etimologia mateixa del verb ȠੇįĮ en 
grec; la recerca del bé de l’altre, de l’educand, i la pedagogia com a pederàstia, 
en el sentit plenament grec del terme i amb les innovacions platòniques associa-
des, que mai no serà prou ressaltada i que tan fecunda seria en una discussió 
actual sobre l’educació més enllà dels constants canvis de paradigma i, encara 
pitjor, per més superficial, de sistema educatiu; la construcció d’una identitat 
grega, sobretot en època imperial i en els períodes posteriors de la cultura occi-
dental que Grècia i la grecitat han fecundat àmpliament; fins i tot el sentit de 
l’economia en les relacions col·lectives, socials i polítiques, amb una acurada i 
marcadament aguda lectura d’Aristòtil que l’acosta a obres tan recents i punyents 
com la d’un Christian Felber,2 posem per cas; o els canvis i continuïtats entre 
memòria poètica i anamnesi platònica, entre memòria èpica i record historiogrà-
fic, que ressegueixen les pàgines de l’obra en diverses represes i entronquen vol-
gudament amb els nombrosos estudis de construcció de sentit total com a única 
possibilitat de fer «significatiu i transitable el present», tan cars a Lluís Duch. 
Satisfà especialment veure de costat, en les discussions filosòfiques, Sòcrates, 
Plató i Aristòtil no tan sols amb Homer i els tràgics, quelcom més freqüent, sinó 
també amb Heròdot, Tucídides i Hipòcrates, que comparteixen amb la filosofia 
naixent contextos, formes de pensament i expressió, una línia que està donant 
molt bons fruits en els darrers anys.3 No manquen tampoc belles, acurades i pro-
fusament anotades exposicions de l’evolució d’un mite clàssic, com el del rapte 
d’Europa, que serveix per reflexionar encertadament sobre el procés d’orientalit-
zació del món grec, tan important per a la construcció de la identitat hel·lènica, i, 
nogensmenys, per al naixement de la filosofia, que té una correspondència ben 
significativa, també, en el procés d’hel·lenització de la imatge d’Orient que va 
bastir-se en l’antiguitat i del qual encara són hereves la majoria d’acostaments 
moderns a les cultures de l’Orient antic, sobretot, en bona mesura, «per culpa» del 
pròleg de les Vides dels filòsofs de Diògenes Laerci. Finalment, les llargues disqui-
sicions amb què es clou l’obra sobre els mots İįȦȜȠȞ i İੁțȫȞ, des dels seus sentits 
per a l’arcaisme grec, en la línia iniciada per J.-P. Vernant i S. Saïd, fins a les deri-
vacions d’època clàssica i les seves importants transformacions platòniques, con-

2.  Cf. Die Gemeinwohl-Ökonomie. Das Wirtschaftsmodell der Zukunft, Viena 2010.
3.  Destaquem un treball molt recent: B. BERRUECOS, «Heródoto en Turios: ѫ̛̮̯̫̬̣, ̨̡̛̩̫̫̤̮̝, 
ж̡̯̬̙̦̥̝ y ̛̦̯̮̥̭», Nova Tellus 31 (2014) 101-145.
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firmen l’agudesa de la mirada de Bosch-Veciana sobre alguns dels punts més 
candents dels estudis, alhora, d’història de la filosofia antiga i de filologia clàssica 
dels darrers decennis, afrontada, aquí com en altres llocs de l’obra, amb l’ajut de 
l’aparat hermenèutic de la logomítica de Duch. Tota una superació, per fi, d’aquell 
suposat enfrontament entre mythos i logos que volia W. Nestle i que obres com 
aquesta esperem que contribueixin definitivament a superar, pel seu anacronisme 
tant com per la seva infertilitat, a casa nostra.

Sergi Grau

Josep-Ignasi SARANYANA, Sobre Duns Escoto y la continuidad de la metafísica. 
Con un epílogo de gramática especulativa (Colección de Pensamiento 
Medieval y Renacentista 152), Pamplona, EUNSA, 2014, 138 pp.

Els estudis dels professors alemanys Albert ZIMMERMANN, Ontologie oder Metaphy-
sik? Die Diskussion über der Gegenstand der Metaphysik im 13. und 14. Jahrhun-
dert: Texte und Untersuchungen (Studien und Texte zur Geistesgeschichte der 
Mittelalters, 8), Leiden: J. Vrin 1965; o Ludger HONNEFELDER, Ens in quantum ens. 
Der Begriff des Seienden als Solchen als Gegenstand der Metaphysik nach der Lehre 
des Johannes Duns Scotus (Beträge zur Geschichte der Philosophie und der Theo-
logie des Mittelalters. Neue Folge, 16), Münster: Aschendorf 21989, veuen en la 
filosofia d’Escot un «segon començament» o «una refundació» de la metafísica. 
Escot, segons aquests autors, representa una nova manera d’entendre la metafísi-
ca que farà fortuna en l’època moderna, una metafísica que es defineix com a 
«ciència transcendental»: Suárez, Wolff, Kant, Pierce són els hereus i continua-
dors d’aquest corrent de pensament. Darrerament, si fem cas dels manuals d’his-
tòria de la filosofia medieval i de les obres de referència, aquesta proposta dels 
professors alemanys ha estat ben acollida. En canvi, el llibre del conegut i recone-
gut teòleg, historiador i filòsof professor Josep-Ignasi Saranyana apunta vers una 
altra direcció. El títol ja ens ofereix la clau de lectura («continuïtat de la metafísi-
ca» d’Escot) del llibre.

El llibre és la recopilació de sis articles, precedits de l’índex (9-10) i d’una 
Nota preliminar (11-16) i seguits d’una nota final (121-126), de la bibliografia 
(127-133) i de l’índex de noms (135-137). El capítol primer («Juan Duns Escoto 
al atardecer», 17-22), fou publicat en català a la revista Medievalia. Revista d’es-
tudis medievals 15 (2012) 53-56. De tots els articles o capítols que formen el lli-
bre, aquest és el darrer a ser escrit. Els altres són anteriors. L’autor hi explica 
«algunos trazos bio-bibliográficos de mi trayectoria escotista» (11). El professor 
Saranyana s’ha interessat sobretot en la filosofia d’Escot els darrers anys, quan 
ja era professor emèrit (aquest fet explica el títol del capítol). L’autor ens explica 
que havia fet la tesis doctoral (defensada l’any 1972) de teologia sobre la teologia 
de la història de sant Bonaventura, però que no s’havia interessat directament 
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