
la Icctura del Fedre oferta ens situa, no
ja en la comprensio d'una determinada
filosofia entre filosofies (en cl suposit
que aixo pugui passar mai), sing en un
dialeg vigent entorn la questio de la pos-
sibilitat o no possibilitat de l'cmpresa fi-
losofica mateixa. El progres palinodic
del Fedre, que producix una autoquali-
ficacio del dialeg mateix, ens empeny a
seguir dialogant mes enlla del Fedre. Es
dcstacable, per cxemple, el fet que, en la
seva polcmica amb Rorty i Derrida, au-
tors quc questionen la possibilitat de la
filosofia mateixa, Griswold assenyali
que es el Fedre mateix que dcfensa Pla-
to dels atacs d'aqucsts dos autors. Tro-
bern, aixi, que l'obra de Griswold esde-
ve una Icctura valuosa, no la nomes per
a aquclls que desitgin concixer tries a
bastament I'estat actual dels estudis pla-
tonics, sing tambe per a aquclls que es
trobin compromesos en la tasca de for la
diagnosi de la nostra actualitat com a
moment tcoric d'una (re-)oricntacio
possible.

Xavier Ibanez Puig

G. R. F. Li RRAR!, Listening to the Ci-
cadas, Cambridge University Press,
1987.

G.R.F. Ferrari es actualment profes-
sor a la univcrsitat de California. Va set
en la seva epoca d'cstudiant a Cambrid-
ge quan va comencar la preparacio d'a-
quest cstudi sobrc cl Fedre, una primera
vcrsio del qual fora la seva tesi doctoral.
La vcrsio definitiva d'aquesta obra es el
resultat del treball dcsenvolupat per Fer-
rari al Whitney Humanities Center de
Yale durant el curs 1984-85.

EI llibre de Ferrari es un d'aquests es-
tudis sobrc Plato, darrcrament mes fre-
quents, que, com a interpretacio d'un
dialeg, fa un treball d'aclariment, pre-
nent com a criteri primari d'interpreta-
cio la unitat i coherencia d'aquesta obra,
que ha de ser considerada com a totali-
tat. Aixo vol dir fer epokhe de tot allo
quc ja sabiem que din Plato abans d'es-
coltar-lo, i escoltar-lo, per tant, atenta-
ment, es a dir, escoltant Socrates, Fedre,
i tot allo que els passa.

Aixo vol dir que no trobarem en

aqucst cstudi cap remissio a una supo-
sadamcnt coneguda - teoria de ics idees-,
ni cap discussio entorn el floc d' aquest
dialog en una suposada evolucio del pen-
samcnt de Plato com a peca clau per la
seva comprensio . Mes que la preocupa-
cio pel lloc , es el joc del dialeg , la seva
articulacio com a nucli que dona signi-
ficat a la totalitat , el que fa de 1'estudi
de Ferrari un treball aclaridor precisa-
ment per la unitat de sentit assolida.
Aquesta unitat es troba - listening to the
cicadas--; d'aqui el titol.

El paisatge , tot alto que envolta a So-
crates i Fedre , i que constitueix el fons
sempre present i alhora oblidat de 1'ac-
ci6 dramatica , excel-leix molt mes del
que caldria per situar el dialeg. Aquesta
presencia de fons (background ) hi curt
a un primer pla (foreground) al co-
men4ament del dialeg i despres del se-
gon discurs ( himne mitic) de Socrates.
En aquesta segona aparicio (- rebot- del
dialeg ) surt mitjancant el cant de les ci-
gales.

Les cigales , amb el sou llarg (de fet
inacabable ) discurs, adverteixen a Fedre
del perill que la quantitat de discurs (i
no la bondat d'aquest ) sigui Punic crite-
ri per a jutjar-lo.

Per que no es bo el discurs de Lisias?
Perque el discurs del retoric es un dis-
curs fet per convencer , per seduir. Aixo
vol dir que ha de tenir una aparenca ver-
semblant, perque nomes la versem-
blan4a es convincent. Pero si la versem-
blanca es convincent, nomes ho es per-
que ho es la vcritat . Es a dir, el retoric
ofereix la versemblanca a un public que
el que demana es la veritat. D'altra Ban-
da, la versemblanca nomes es pot co-
neixer mitjancant el concixement de la
veritat. El retoric, aleshores , ha de co-
neixer la veritat per poder esser un bon
retoric. La veritat i el discurs esdevenen,
aixi, instruments pel retoric . Per aixo no
es bo el discurs del retoric: no perque si-
gui fats, sing perque el retoric menteix:
-There is an asymmetry, then, between
the manipulating orator and his mani-
pulated audience . He takes an interest in
the truth of what he is urging only to
the extent that it furthers his intention
to persuade ( for him , truth is subordi-
nate to persuation): whereas they will be
persuaded only of what they take to be
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true (persuasion is, for them, subordi-
nate to truth)- (pag. 44).

Aquesta asimetria basica com a estra-
tegia de comunicacio es una advertencia
que cal tenir en compte quan es pensa
en l'estrategia mes adient per a la filoso-
fia, i enfront de quines altres estrategies
s'ha de situar (tambe ara, en la practica
de 1'abogacia com ens posa Ferrari per
cxcmple).
Corr que es el discurs alto que s'in-

tenta jutjar, no n'hi ha prou, amb el dis-
curs, per a aquesta tasca. Un discurs que
jutja un altre discurs nomes es mante cn
una relacio de contradiccio amb el pri-
mer (i els retorics mateixos feien discur-
sos que es contradeien m6tuament).

Aleshores, aquesta instrumentali tza-
cio del discurs no la pot mostrar el dis-
curs mateix, sing nomes la confrontacio
del background del discurs, el mode de
vida (-way of life-) de qui parla, amb el
discurs mateix que resta en el fore-
ground.

Aixo es el que defineix t'himne mitic
de Socrates, 1'intent de mostrar el <way
of life- , I'ethos del filosof, enfront de
1'ethos del retoric; i aquest es t'eix cons-
titutiu del dialeg, 1'enfrontament de dos
modes de vida. En aixo coincideix amb
Griswold (1986), del qual es hereu tam-
be en aitres aspectes, sobretot pel que fa
a 1'assumpci6 de certs criteris interpre-
tatius ja esmentats, i en I'explicacio dels
quals no es dete massa Ferrari. Diguem
nomes de pas que aquests criteris inter-
pretatius deriven d'una consideracio se-
riosa de 1'ensenyament de Leo Strauss
pel que fa a la importancia filosofica
-es a dir, de contingut- de 1'estrategia
comunicativa.
A part del seu esforc per aclarir el sen-

tit unitari del dialeg, Listening to the Ci-
cadas es un Ilibre sorprenent i valuos per
la nul•la intencio de 1'autor d'evitar els
problemes d'interpretacio alla on surten.
En posare nomes un exemple. Ferrari es
pregunta a I'hora d'interpretar 1'himne
mitic: to res a veure el fet que el mode
de vida filosofic sigui mostrat en un mite
amb la incapacitat de Plato per a donar-
nos arguments contundents de caracter
protreptic? La resposta, es clar, es escol-
tar les cigales per adonar-se'n que la
contundencia dels arguments depen
tambe de qui els escolta.

Aixo nomes es recol juntament amb
la questio qui es Fedre i quina es la seva
manera d'atansar-se a la filosofia? Fedre
es, segons Ferrari, aquell que persegueix
la filosofia nomes pets plaers quc pro-
porciona (-by externals-), de la mateixa
manera quc el no-arrant nomes vol la
part plaent de l'amor (sense cl compro-
mis corresponent).
Que la filosofia no sigui nomes aixo

que voldria Fcdre (un be extern), vol dir
que la filosofia no pot ser un concixe-
ment nomes proposicional (de fore-
ground), sing tambe un concixement do
background, no proposicional, un mode

de vida. Socrates intenta evitar que es
produeixi en la filosofia aixo que si pot
passar en l'exercici de la medicina: que
passi per metge algu quc nomes ha (le-
git tractats de medicina sense saber quan
cal cercar certs efectes i quan no. La fi-
losofia, entesa com a forma de vida, exi-
geix un compromis tan fort com el dels
filosofs-amants; per aixo, no es un trac-
tat el que s'ha d'oferir a Fedre com a
protreptic.
Quc sigui aquest el cami interpretatiu

triat per Ferrari ja ens diu quc el valor
dc Plato no rau en la formulacio de teo-
ries allunyadcs de nosaltres, sing en la
comprensio de nosaltres mateixos que
ens pot oferir.

Per poder trobar aqucsta comprensio,
el que fa Ferrari es ser platonic en aten-
dre a I'advcrtencia final del Fedre sobre
t'escriptura i comptar amb la contingen-
cia propia del text: la dependencia de qui
el llegeix. Aquesta es una advertencia
que respecta com a interpret (no tenint
pretensions d'interpretacio unica, sing
nomes d'aclariment positiu) i com a es-
criptor (quc vol ser entes, abans de ser
acceptat).

Francesc Fernandez Ramos

Konrad GAisr.R, La metafisica della stu-
ria in Platone. Intoduzione e tradu-
zione di Giovanni Reale. Milano,
1988. Vita e Pcnsiero.

Aquest quart volum de la col•leccio
<>Metafisica del Piatonismo nel suo Svi-
luppo Storico e nella filosofia patristica.
Studi e testi- es la traduccio italiana de
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