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TORNAR AL
PALEOLÍTIC
assejant l’altre dia per
una llibreria vaig descobrir la moda «paleo». És
clar, no em vaig resistir a
consultar algun dels títols que dissertaven sobre els principis d’aquest fenomen que proposa tornar a l’estil de
vida dels nostres ancestres prehumans homínids que van viure fa milers d’anys. La idea primordial que
defensa és la bondat de l’estil de vida
de dones i homes que van poblar el
planeta terra fa dos milions d’anys.
Inaudit. Aquelles condicions de vida
tan inhòspites, per les quals els homes alimentaven el grup amb allò
que caçaven i les baies que collien,
mentre que les dones tenien cura de
la mainada i buscaven la llenya per
fer el foc, són un model a seguir.
Quan s’especula que l’esperança de
vida dels nostres antics avantpassats
no sobrepassava els 40 anys, aquest
model de vida propugna tornar a les
cavernes per millorar i dilatar la nostra existència. Una contradicció que
no sembla motiu suﬁcient per fer
dubtar els seus adeptes, que cada cop
sumen més. Alguns fonaments de la
paleodieta òbviament són d’aplicació obligada com són totes les pràctiques i ingredients de la dieta mediterrània, però l’exclusió radical d’altres nutrients que avui es consideren
essencials per al desenvolupament
sa d’un cos posa en qüestió aquest
estil prehistòric de supervivència. El
manual determina seguir un «entrenament paleo», que bàsicament consisteix en aixecar troncs o roques,
emulant els entrebancs que havien
de sortejar els nostres ascendents al
dia a dia però que per sort ja fa temps
no ens cal. Reproduir les situacions
inhumanes de vida del passat no eliminarà les aberracions que el progrés ens ha portat irremeiablement.
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«No crec que a Déu
el preocupi que no li
facin gol al Madrid ni
a qui desitja vostè»
Doctor en Filosoﬁa i escriptor,
Antonio Fornés es va fer famós
amb «Reinicíate». Ara publica
«Creo. Aunque sea absurdo, o
quizá por eso», en el qual parla de
l’existència –o no– de Déu.
Es pot demostrar que Déu existeix?
Racionalment mai no es podrà demostrar. La raó humana és aquí, és
d’aquest món, i mai no podrà accedir a
l’altremón.Unaaltracosaésqueperpor,
per tradició o pel que sigui s’hagi personalitzat la ﬁgura de Déu, però això és
tonteria religiosa.
P I tanmateix, vostè creu.
R És que racionalment també és impossible negar l’existència de Déu. Qui
ho sosté, no sap del que parla. Usant la
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racionalitat ens quedem en l’agnosticisme, en el no saber. La idea de Déu és
una idea poètica, i com la poesia, no es
pot abordar racionalment.
P Però de què serveix creure?
R Des del punt de vista de l’utilitarisme
noserveixderes...gràcies aDéu.Elproblemaavuiésquepensemquetothade
tenir una utilitat. Les coses importants
ho són per si mateixes: el foc, una rosa...
P Doncs què li aporta?
R El lògic seria que no hi hagués res,
però si hi ha un Déu, la vida adquireix
més sentit. La vida seria un desconsol.
Peraixòtothomcreuenquelcom,diguili Messi o digui-li nacionalisme.
P Això seria un motiu per haver-nos
inventat Déu.
R El problema és que «Déu» és segu-

«Hem convertit
Déu en un pare
gegantí que
concedeix
desitjos si els hi
demanem bé»

 Antonio Fornés
assegura que Déu
és la paraula més
maltractada de la
història
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ramentlaparaulamésmaltractadade
lahistòria.Algúesvainventarqueera
unsenyordebarbablanca,perquèho
entenguéssim. O algú que evita o facilita gols (riu).
P Alguns el preguen per això.
R Veig en Keylor Navas agenollat resant perquè no li facin gol, i penso:
vajaporqueriadedéuseria,unquees
preocupés per aquestes coses! EsperoqueDéu,siexisteix,espreocupide
coses importants. L’hem convertit
enunparegegantíqueensconcedeix
desitjos si els hi demanem bé.
P Vostè va a missa?
R Sí. La idea cristiana de Déu és
sublim, el que passa es que l’Església
l’ha convertit en una altra cosa. L’Evangeli és molt clar: Déu és amor.
P Aminoemconvençallòdenopoder ni tan sols desitjar –no diguem
posseir– muller aliena.
R He,he,lacristianaésunareligiódifícil,potspecard’obraidepensament.
El pecat ha passat de moda, és sobre
tot cultural. Els evangelistes eren
gent poc culta i consideren pecat el
que en el seu temps estava mal vist.
P La puc desitjar, per tant?
R Cap problema, jo de vostè em preocupariasinoladesitgés(riallada).No
té sentit reprimir-se. No crec que a
Déu el preocupi que no li facin gol al
Madrid ni a qui desitja vostè.

