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El record del meu avi m’ha acom-
panyat durant molts anys. Ara ja 
soc més gran que ell quan va morir. 
L’última vegada que va anar a casa 
vaig tenir el privilegi de formar 
part d’aquell moment. No me n’he 
oblidat. 

Las pequeñas alegrías no són, en 
cap cas, unes instruccions d’ús per 
ser feliç.  
Exacte. L’autoajuda intenta donar 
unes constants formals sobre el te-
ma que aborda. Aquesta manera de 
treballar és contrària a la saviesa. 

Abans d’aquest assaig havia publi-
cat Qui est donc l’autre? (Qui és l’al-
tre?, 2017). L’exploració de l’alte-
ritat ha estat fonamental per a vos-
tè al llarg de gran part de la seva 
trajectòria. També apareix aquí: 
les alegries estan sovint lligades als 
altres. En aquest punt vostè men-
ciona Jean-Luc Nancy. 
“L’individu només es defineix i es 
construeix en relació a l’altre: la sin-
gularitat només té lloc en la relació”, 
diu Nancy. Al llibre volia traslladar 
a la filosofia aquesta noció filosòfi-
ca. La identitat personal es fa grà-
cies al contacte amb els altres.  

¿Vostè es va convertir en antropò-
leg per aproximar-se als altres i in-
tentar comprendre’ls? 
Vaig arribar a l’antropologia des de 
l’etnologia. Vaig passar una tempo-
rada llarga a l’Àfrica a la dècada dels 
60 motivat, d’una banda, per l’exo-
tisme de descobrir un món desco-
negut, però el que em vaig trobar –i 
va ser un consol– va ser que aquest 
altre del qual parlem sempre és en 
realitat un mateix. Tota etnologia 
ha de basar-se en una antropologia, 
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saludar es treu les ulleres i les dei-
xa damunt la taula. Som en un dels 
no-llocs que l’antropòleg ha analit-
zat en diversos dels seus assajos, un 
d’aquells “espais de coexistència 
contingent i efímera” on les relaci-
ons, la història i la identitat suren en 
l’ambient, impossibles de consoli-
dar-se. Els interessos d’Augé, nas-
cut el 1935 a Poitiers, han anat di-
versificant-se al llarg dels anys: des 
d’un primer assaig sobre la Costa 
d’Ivori (Le rivage alladian, 1969) ha 
observat les diferències entre paga-
nisme i monoteisme (Génie du pa-
ganisme, 1982), ha estudiat el metro 
de París (El viajero subterráneo, 
1986), ha diseccionat els múltiples 
enganys del turisme (El viaje impo-
sible, 1997), s’ha fixat en com les xar-
xes i els mitjans de comunicació po-
den reconfigurar –i ferir de mort– la 
capacitat simbòlica humana (La 
guerra de los sueños, 2010) i ha rei-
vindicat el valor i la singularitat dels 
bistrots de la capital francesa (Elo-
gio del bistrot, 2015).  

L’últim tema que ha cridat la seva 
atenció són “les petites alegries” que 
permeten “gaudir de moments de 
felicitat sobtada”. L’assaig, publicat 
en francès el 2018 i ara disponible en 
castellà gràcies a Ático de los Libros, 
barreja històries íntimes i conside-
racions literàries i filosòfiques. 

Al llibre distingeix entre felicitat i 
alegries. Vostè reivindica les sego-
nes. Per què? 
Actualment es parla molt de la feli-
citat en general. L’ONU intenta de-
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finir-ne els criteris objectius a tra-
vés del World happiness report, a 
partir de l’anàlisi del PIB, de l’espe-
rança de vida... i els barreja amb la 
percepció que els ciutadans tenen 
de la felicitat. Algunes empreses 
compten també amb un chief happi-
ness officer, que intenta crear bones 
relacions internes dins de les ofici-
nes. Tot això són estratègies vàlides 
però fredes. Si ens mirem el món 
global d’ara, amb la desigualtat crei-
xent que hi trobem, es fa difícil creu-
re que la felicitat pugui existir. 

Per això vostè no vol definir-la. 
La meva perspectiva és antropològi-
ca, intento buscar els petits instants 
que, tot i les circumstàncies pre-
sents, ens poden donar alegria. Tot-
hom pot parlar de les pròpies experi-
ències de felicitat, però per a cadascú 
són diferents i canvien al llarg de la 
vida. És impossible trobar unes cons-
tants formals de la felicitat, penso 
que es caracteritza pel moviment: la 
felicitat es dona en trànsit d’un lloc 
a un altre, d’un moment a un altre, o 
d’una persona cap a una altra. 

En un capítol explica el viatge del 
seu avi –que estava ingressat a 
l’hospital, molt malalt– de tornada 
a casa. En el trajecte estava eufòric. 
Quan va recórrer les habitacions i 
el jardí, sabent que se n’estava aco-
miadant per sempre, era conscient 
que “carregava amb tot el pes del 
temps”.  
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va experiència vital és negatiu, tot i 
que el retrobament els permet recu-
perar “una petita alegria”, l’amistat. 

El balanç que fa vostè de la seva vi-
da és més positiu, oi? 
Sí. La possibilitat de crear –d’escriu-
re– és una benedicció. Flaubert, per 
molt negatiu que fos, podia fer lite-
ratura. Si dissequéssim totes aques-
tes petites alegries i les analitzéssim 
al cap dels anys ens adonaríem que, 
tot i les petites diferències, són una 
part essencial de l’ésser humà. 

Al llibre cita un dels Silogismes de 
l’amargor de Cioran: “La felicitat 
és tan escassa perquè no hi arri-
bem fins després de la vellesa, du-
rant la senilitat, un favor del qual 
poden gaudir pocs mortals”. 
La vellesa és una experiència inte-
ressant. Els altres et miren diferent, 
però la teva mirada sobre els altres 
també canvia. Val la pena passar per 
aquesta etapa. També per observar 
com la gent de la teva edat la viu. Et 
dona lliçons valuoses, la vellesa. 

També és Cioran qui assegurava 
que “continuem estimant... mal-
grat tot”. A aquest “malgrat tot” 
vostè també hi dona importància. 
Sí. Tal com està el món actualment 
seria més fàcil haver escrit un llibre 
sobre les desgràcies i els problemes 
que hem d’afrontar. Aquest “mal-
grat tot” és clau per tirar endavant, 
ens dona esperança. 

CINC  
REFERENTS DE 
L’ANTROPOLOGIA 

aquesta seria la conclusió. A partir 
d’aquesta constatació he estudiat 
les persones, les cultures i els espais. 

Abans d’això va estudiar a la pres-
tigiosa École Normale Superieur. 
Va ser important per a vostè? 
Molt. En un primer moment em vaig 
especialitzar en literatura, i hauria 
pogut acabar sent professor en un 
institut o a la universitat. També lle-
gia molta filosofia. Quan vaig endin-
sar-me en l’antropologia em vaig 
adonar que es troba entre la filosofia 
i la literatura. Era el meu lloc ideal.  

¿L’antropologia l’ha ajudat a llegir 
d’una altra manera? 
M’ha ajudat a entendre els autors 
d’una altra manera. Flaubert, per 
exemple –que no era etnòleg, però 
alguns dels seus llibres semblen es-
tudis d’etnologia– deia que treballa-
va sobre “el no-res”. Quan viatges hi 
ha una idea de vanitat implícita per 
mostrar tot el que has vist. En una 
carta a la mare abans de marxar li ex-
plicava que els viatges en si no can-
vien res, ets tu qui ha d’estar dispo-
sat a la transformació. Per a un etnò-
leg, aquesta idea és paradoxal: jo no 
penso que el viatge no serveixi de 
res, perquè quan viatges busques 
l’altre, i aquest altre ets tu mateix. 

A Las pequeñas alegrías parla de 
Flaubert i L’educació sentimental.  
Al final de la novel·la els dos perso-
natges es retroben, desenganyats de 
la política i de l’amor, respectiva-
ment. Recorden aquella vegada en 
què, de joves, tenien la intenció de 
visitar un bordell i al final es van fer 
enrere. I es pregunten si, en cas d’ha-
ver-hi entrat, haurien conegut mi-
llor la vida. El balanç que fan de la se-

“DURANT LA VELLESA, 
ELS ALTRES ET MIREN 
DIFERENT, PERÒ LA TEVA 
MIRADA TAMBÉ CANVIA”

Cita un proverbi francès: “La gent 
feliç no té història”. 
Vol dir que les alegries no es poden ex-
plicar, són intransferibles. Per tenir 
una història cal passar-ho malament. 
Un proverbi que desmunto al llibre és 
“L’amor et torna cec”. Les històries 
d’amor són complexes. No crec gaire 
en la fusió amorosa, sinó en el reco-
neixement i l’acceptació de les dife-
rències de l’altre: potser és en aquest 
punt que trobem l’amor de debò.  

Aquestes fronteres entre identitat 
i alteritat són mòbils.  
El procés de construcció entre iden-
titat i alteritat –que es necessiten 
per existir– és perpetu. 

Vostè parla sempre d’identitats in-
dividuals en un context on es rei-
vindiquen les identitats nacionals. 
Hi ha hagut un replegament en rela-
ció a les identitats nacionals que és 
preocupant. En l’individu hi ha tres 
dimensions: la individual, la cultural 
i la genèrica. És en la dimensió indi-
vidual que es reflecteix la dimensió 
general humana. La part cultural és 
útil perquè ens dona normes neces-
sàries per a la convivència, però so-
vint ho fa de forma coercitiva. Cultu-
ra i poder estan relacionades: quan 
impedeixen que l’individu es realit-
zi són un problema. 

En què treballa, actualment? 
En una novel·la sobre criogenitza-
ció. M’imagino que un home ressus-
cita el 2028 després d’estar crioge-
nitzat pel govern francès secreta-
ment i observa els canvis en els mit-
jans de comunicació, en la religió i 
en les relacions humanes. És un di-
vertiment. M’ho estic passant molt 
bé escrivint aquesta novel·la.✒

B. Malinowski 
Una de les aportacions més 
destacades de Bronislaw 
Malinowski (1884-1942) 
als estudis d’antropologia 
va ser l’èmfasi en el treball 
de camp i l’observació par-
ticipant sobre el terreny. 
Entre els seus llibres més 
destacats hi ha Argonautes 
del Pacífic Occidental 
(1922) i Els mites en la psi-
cologia primitiva (1926).

J.G. Frazer 
L’autor escocès James 
George Frazer (1854-
1941), que ha passat a la 
història per l’ambiciosa 
La rama dorada (1922), 
va ser un dels primers es-
tudiosos moderns sobre 
màgia, mitologia i religió 
comparada. Va influir es-
criptors com W.B. Yeats, 
James Joyce i T.S. Eliot.

M. Mead 
La recerca de Margaret 
Mead (1901-1978) la va 
portar fins al sud del Pací-
fic. Adolescencia, sexo y 
cultura en Samoa (1928) 
defensava que la cultura, i 
no només la biologia, té un 
gran impacte en el trànsit 
cap a l’adolescència. Un 
altre llibre de Mead d’una 
gran popularitat va ser 
Hombre y mujer (1961). 

C. Lévi-Strauss 
Impulsor de l’estructura-
lisme –segons el qual hi ha 
estructures o lleis incons-
cients en tot el que fem: les 
relacions, les mitologies i 
els rituals–, Claude Lévi-
Strauss (1908-2009) va 
deixar una amplíssima 
obra, entre la qual hi ha 
Tristos tròpics (1955), El 
pensament salvatge (1962) 
i Mito y significado (2002).

F. Héritier 
 Des del prestigiós Collège 
de France, Françoise Hé-
ritier (1933-2017) va 
aprofundir en la teoria de 
l’aliança i la prohibició de 
l’incest. Segons l’antro-
pòloga, la violència mas-
clista no respon a cap lò-
gica natural de l’espècie, 
sinó a un excés de cultura 
patriarcal.
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