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arallegim

Hem viscut des de
l’escola aquella di-
visió tan absurda i
contranatural en-
tre les ciències i les
lletres, un tòpic
d’expressió trivial

emprat sistemàticament i que sembla
tenir la intenció de voler separar l’in-
separable: la ciència, l’art i les lletres;
com si el pensament necessari pogués
dissociar-sesegonsuninterèsparticu-
lar.ElsomnideLucreci, formidableas-
saigescritperMartíDomínguez,esmi-
colaaquestaestúpidadivisiódogmàti-
ca de manera sàvia i evident. Llibre
molt ben escrit i clarivident, va gua-
nyar l’últim premi Carles Rahola d’as-
saig, i és una autèntica meravella de la
vida del pensar.

Domínguezhaescrit,comassenya-
la, una història de la llibertat del pen-
sament agafant com a punt de partida
i marc essencial Lucreci, el poeta-fi-
lòsof llatí que va deixar escrit un su-
perb poema filosòfic i didàctic en sis
cants: De rerum natura, aparentment

Lucreci, poeta de la
ciència i la natura

inacabat, i que forma una brillant ex-
posició literària dels conceptes religi-
osos, morals i físics tant dels epicuris
(la doctrina moral hedonista) com de
l’atomisme. Un poema que Domín-
guez mostra com la summa llavor ger-
minativaqueensportafinsal’evoluci-
onisme i al fabulós desenvolupament
de la genètica.

En aquesta fascinant i petita histò-
riadelesideesidelacièncianaturalen
què podem esbrinar què som, Lucre-
ci esdevé un autor profètic i fundaci-
onal, perquè en ell hi ha la llavor
d’aquesta lluita consubstancial de
l’home per la llibertat de pensament
davantqualsevoldogmatismereligiós
osectari,unallibertatquereportaràla
descoberta del món i de l’home a tra-
vés de la ciència. Ciència, sí, però for-
malment exquisida. Una ciència poe-
titzada i literària. L’autor mostra els
dostipusd’homequeprodueixaquest
corrent que viu sota l’empara d’ins-
peccionar la natura: Lucreci, l’home
de pensament poètic; i Plini el Vell,
l’ésser llibresc que amuntega dades i

Abans que Josep Carner
traduís Els documents
pòstums del club

Pickwick i Grans esperances
de Pip a principis de la dècada
dels trenta, Pau Romeva es va
ocupar d’Oliver Twist, una de
les novel·les més estimades de
Charles Dickens. Publicada
per Proa el 1929, va ser reedi-
tada –i revisada amb cura– fa
un parell d’anys a Labutxaca.
És aquesta la versió del clàssic
de Dickens que els lectors de
l’ARA trobaran aquest diu-
menge. El petit orfe que pro-
tagonitza la novel·la comença
el seu periple a l’asil de la se-
nyora Mann, situat a uns cent
quilòmetres al nord de Lon-
dres. Després d’una juguesca
amb els companys, li toca de-
manar al senyor Bumble, bi-
dell i director, si pot augmen-
tar la seva ració de menjar.
L’estratègia acaba malament
per al nen, que ha de comen-
çar a fer d’aprenent de l’enter-
ramorts Sowerberry. L’expe-
riència tampoc acabarà bé i
se’n va cap a Londres, on es
converteix en carterista a les
ordres del malvat Fagin.

Igual que bona part de la
producció de Dickens, Oliver
Twist va ser publicada per en-
tregues entre el 1837 i el 1839.
Forma part de la producció
primerenca de l’autor anglès,
que havia nascut el 1812 i que,
més endavant, escriuria Con-
te de Nadal (1843), David Cop-
perfield (1850), El casalot
(1853), Temps difícils (1854) i
Una història de dues ciutats
(1859).✒

ELS CLÀSSICS

JORDI NOPCA

Odissea
d’un orfe

acumula informació. O sigui, la llum
original i profunda davant el divulga-
dor testamentari del passat. Tots dos
essencialment diferents, però igual-
ment necessaris. Una dualitat que es
va repetint al llarg de la història. La
distincióaniràaplegantnomsbrillan-
tíssims que ens duran fins als últims
descobriments de la genètica. Així,
l’assaig ressegueix esplèndidament el
camí encetat per Lucreci i, sobretot,
després del seu redescobriment en la
Renaixença, a través de la iconografia
de Botticelli, les descobertes de Gali-
leu, els textos de Vasari; passant per la
Il·lustració amb Linné, Fontenelle,
Bruno, Diderot, Voltaire, Rousseau,
Bernardin de Saint-Pierre, Lamarck;
iavançantfinsalsnostresdiesatravés
de Charles Darwin, Malthus, Mendel,
Crick, Watson, la sociobiologia...; sen-
se oblidar en aquest camí el pas de po-
etes, pensadors i escriptors de la talla
de Montaigne, Goethe, Tennyson,
Panofsky,Calvino,Enzensberger,Ste-
iner, Mosterín i Onfray.

Cal destacar l’espai que dedica a al-
guns personatges poc coneguts i que
reivindica de manera admirable. Per
exemple,CarlvonLinné,elgrandivul-
gador de la història natural, el legisla-
dor de la natura o el nou Adam, que és
com l’anomenaven; o el superb com-
te de Buffon, autor dels 44 volums de
la fabulosa Història natural, o l’avi del
mateixDarwin,Erasmus,dequijasor-
giren les primeres intuïcions sobre
l’evolucionisme, però que fou sospito-
sament silenciat pel seu propi nét.

El somni de Lucreci té mèrits ex-
cepcionalsmésenllàdel’erudicióevi-
dent: l’amenitat que traspua l’assaig
mantenint un esplèndid nivell litera-
ri i d’escriptura, o la idea temàtica
transversal que posa en relleu un ma-
teix pla elevat entre el fons i la forma,
oelconstantclamcontralaintoleràn-
cia i els dogmatismes, inherent en tot
l’assaig, o la importància del saber i el
deure dels més llegits a divulgar la sa-
piència i transmetre-la, o els magní-
fics esbossos biogràfics, que ajuden a
valorar i a donar sentit a les idees, o
l’absurda desunió entre art, escriptu-
ra i ciència... El somni de Lucreci és
una lliçó exemplar de lliurepensa-
mentihumanitat,unreconfortantvi-
atge literari que ens mostra el trànsit
fascinant i sinuós que va del misteri
humà a la matèria.✒
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Acantilado afegeix al seu presti-
giós catàleg Elizabeth Bowen

(Dublín, 1899 - Londres, 1973). Pu-
blicada quan va fer 30 anys, El últi-
mo septiembre està ambientada du-
rant la Guerra d’Independència ir-
landesa. L’escenari de la novel·la és
la mansió Danielstown. Des d’allà,
els personatges passen hores felices
mentre els combats es van acostant.
Les festes i els partits de tenis prece-
deixen una realitat tràgica que pica-
rà a la porta de la classe benestant.

El último
septiembre
ELIZABETH BOWEN
Acantilado

ARAL’APARADOR

FICCIÓ

Periodista, guionista i novel·lista,
Jair Domínguez proposa “99

coses” que cal aniquilar si es vol ar-
ribar a la independència. Hi ha el fu-
et, el doblatge en català, les fires de
poble, els tertulians, les tovalloles de
Bankia, la Copa del Rei, el túning i E-
notícies. Domínguez dispara també
contra persones: Sandro Rosell, Leo
Messi, Albert Espinosa, Tomàs Mo-
lina, Artur Mas i Albert Serra. Acon-
sella al lector que no es prengui “la
llista gaire seriosament”.

Coses que hem
d’aniquilar...
JAIR DOMÍNGUEZ
Ara Llibres

NO-FICCIÓ

Per descobrir l’obra poètica d’An-
toni Vidal Ferrando cal acudir al

volum Allà on crema l’herba (Salo-
bre, 2008), tot i que la producció més
recent ha estat aplegada a Gebre als
vidres, publicat per Meteora el 2012.
És la mateixa editorial barcelonina
la que publica la dotzena de narra-
cions que integren Els miralls ne-
gres, un llibre escrit amb una prosa
musical i convincent, que excel·leix
en l’aproximació minuciosa a la psi-
cologia dels personatges.

Els miralls
negres
A. VIDAL FERRANDO
Meteora
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