
ara llegim 
40 DISSABTE, 19 DE MARÇ DEL 2022 ara   
arallegim

Carlo M. Cipolla (1922-2000) és 
un dels grans historiadors de 
l’economia que va donar el se-

gle XX europeu. Un intel·lectual, a 
més, amb esperit humanista i sentit 
de l’humor, combinació que el va 
portar a escriure l’assaig breu Les 
lleis fonamentals de l’estupidesa hu-
mana, que sense ser ni de bon tros la 
seva obra més rellevant, sí que va ob-
tenir un gran èxit i s’ha convertit en 
un clàssic. Oportunament, l’editor 
Miquel Adam (La Segona Perifèria), 
en ocasió dels cent anys del naixe-
ment i vint de la mort d’aquest autor, 
recupera el text dins el popular vo-
lum Allegro ma non troppo, que tam-
bé inclou El paper de les espècies (i del 
pebre en particular) en el desenvolu-
pament econòmic de l’Edat Mitjana, 
un altre escrit humorístic, alhora que 
intel·ligent i erudit. La traducció és 
de Ton Vilalta i els dibuixos de Julio 
César Pérez. 

Anem, però, a l’estupidesa. Se-
gons Cipolla, no tots els éssers hu-
mans són iguals. Els divideix en qua-
tre categories: els ingenus, els in-
tel·ligents, els canalles i els estúpids. 
Respecte a aquests darrers, diu que 
el percentatge és idèntic arreu (no 
importa l’àrea geogràfica, la condi-
ció social, el nivell cultural o l’activi-
tat professional) i que sempre “su-
perarà les més negres previsions”. 
Un estúpid és, segons la seva defini-
ció, “una persona que causa un dany 
a una altra persona, o grup de perso-
nes, sense aconseguir-ne cap avan-
tatge o, fins i tot, patint una pèrdua”. 
A vegades les persones actuen de 

forma intel·ligent, d’altres de mane-
ra ingènua, en alguns casos fan una 
canallada, però segons Cipolla els es-
túpids són els més coherents en la 
seva condició. Ho són “fonamental-
ment i fermament”. 

Llavors, Putin és un estúpid? És 
clar que ara mateix està actuant com 
a tal des del moment que està causant 
danys a molta gent sense aconseguir 
cap avantatge clar per a si mateix, i 
fins i tot sortint-ne perjudicat: el seu 
lideratge, la seva fortuna, el seu país. 
¿Ho ha sigut sempre, d’estúpid? Jo 
diria que no, que més aviat, com a fill 
de la KGB, pertanyia a la categoria 
dels canalles i havia mostrat algun ti-
pus notable d’intel·ligència. Segur, en 
tot cas, que mai ha estat un ingenu. 

No respon, per tant, a l’estúpid de 
manual que descriu Cipolla, però sí 
a l’estupidesa tal com ell la va enten-
dre. De fet, el prestigiós historiador 
advertia de la combinació d’estupi-
desa i poder, la qual, segons ell, pot 
provocar que alguns estúpids causin 
“danys espantosos, no tan sols a un 
o a dos individus, sinó a comunitats 
i societats senceres”. I encara alerta-
va: “No hi ha cap manera racional de 
preveure si, quan, com i per què una 
criatura estúpida llançarà el seu 
atac”, com ara ha passat amb la inva-
sió d’Ucraïna, que va agafar a gaire-
bé tothom desprevingut, incloses 
persones molt intel·ligents i sensa-
tes. La sensatesa impedeix copsar 
l’estupidesa. 

Finalment, Cipolla escrivia: “La 
persona intel·ligent sap que és in-
tel·ligent. El canalla és conscient de 
ser un canalla. L’ingenu està penosa-
ment imbuït per la noció de la pròpia 
ingenuïtat”, però “l’estúpid no sap 
que és estúpid”, cosa que “contribu-
eix enormement a donar més força, 
incidència i eficàcia a la seva acció de-
vastadora”. És ben bé com si estigués 
parlant de Putin, oi? Per ser hones-
tos, però, cal dir que l’autor descriu 
l’estúpid com a algú que actua “sen-
se malícia, sense remordiments i 
sense motiu”, és a dir, “estúpida-
ment”, i aquest, esclar, no seria el cas 
de l’autòcrata rus, per allò que deia 
abans de la seva idiosincràsia cana-
llesca. Ens queda, doncs, el dubte de 
fins a quin punt Putin ha esdevingut 
també estúpid o si només ha tingut 
un atac agut d’estupidesa.!

Putin és 
un estúpid?
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¿El vel islàmic és 
un símbol ostentós?

Aquesta setmana molts mit-
jans, inclòs l’ARA, s’han fet 
ressò del decret llei del govern 

andorrà que prohibeix qualsevol 
mena de “símbol religiós ostentós” 
a les escoles. El decret s’ha fet, so-
bretot, pensant en el vel islàmic, i en 
el cas concret d’una nena d’11 anys 
musulmana que es nega a anar a 
classe sense el seu hijab. Andorra 
secunda, així, una llei que ja impera 
a França des del 2004. Però mentre 
que la ministra d’Educació andor-
rana, i amb ella molts mitjans ca-
talans, parla de “símbols ostento-
sos”, la llei francesa es limita a 
dir: “[...] le port de signes ou tenu-
es par lesquels les élèves manifes-
tent ostensiblement une appartenance 
religieuse est interdit”. 

Hi ha una diferència semàntica 
remarcable entre l’adjectiu/adverbi 

ostensible(ment) i l’adjectiu/adverbi 
ostentosa(ment). El primer signifi-
ca “ben aparent i visible”, i és evident 
que el vel islàmic ho és. El segon 
afegeix intenció a la visibilitat i la 
connota de “vanitat i afectació”, d’un 
desig d’impactar emocionalment en 
qui ho veu. És una connotació para-
doxal aplicada a un vel, que és justa-
ment allò que tapa. L’objectiu del vel 
(o de la nostrada mantellina) és no 
mostrar, no exhibir: ser discret i uni-
forme. No hi ha dubte, però, que 
quan és l’excepció (i no la norma), 

tot i estar pensat per no cridar l’aten-
ció, crida l’atenció i impacta emoci-
onalment. Però la llei no pot des-
criure’l fent un judici d’intencions.  

És cert que ostentós i ostentar 
permeten en teoria sentits neutres, 
sense connotacions pejoratives, 
però almenys en el cas de ostentós 
les connotacions pesen massa per 
obviar-les, especialment en el text 
d’una llei que vol regular un tema 
tan espinós i delicat com l’ús del vel 
islàmic. Dir-ne ostensible té el pro-
blema que aquest adjectiu s’aplica 
a accions però rarament a realitats 
físiques. Diem “un gest ostensible” 
però no “una cicatriu ostensible”. 
Caldria, en casos així, o bé esquivar 
l’adjectiu, com fa la llei francesa, o 
bé recórrer a adjectius més neutres 
i generals, com ara “(ben) aparent” 
o “(molt) visible”.!

ALBERT PLA 
NUALART

UN TAST  
DE CATALÀ

ÉS PARADOXAL QUE 
UN TROS DE ROBA 
PENSAT PER TAPAR, 
PER NO MOSTRAR, ES 
CONSIDERI OSTENTÓS

ELS MÉS VENUTS

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CATALÀ

[ 1 ] Benvolguda 
EEMPAR MOLINER 
Columna 
232 pàgines i 20,90 !             -/1 
 
[ 2 ] Mamut 
EVA BALTASAR 
Club Editor 
128 pàgines i 17,50 !             1/4 
 
[ 3 ] Junil a les terres  
dels bàrbars 
JOAN-LLUÍS LLUÍS / Club Editor 
290 pàgines i 19,95 !         4/27  
 
[ 4 ] Visita a la senyora 
Soler 
MANUEL DE PEDROLO / Fonoll 
312 pàgines i 20 !                  2/3  
 
[ 5 ] Bona sort 
NICKOLAS BUTLER 
Periscopi 
440 pàgines i 22,95 !             -/1

[ 1 ] La vall de la llum 
TONI CRUANYES 
Destino 
384 pàgines i 21,50 !            2/6 
 
[ 2 ] Molts i ningú 
CLARA PONSATÍ 
La Campana 
352 pàgines i 19,90 !              -/1 
 
[ 3 ] Tots els colors  
del negre 
JORDI BORRÀS /  Ara Llibres 
520 pàgines i 22,5 !             5/3 
 
[ 4 ] Rússia, l’escenari  
més gran del món 
MANEL ALÍAS / Ara Llibres 
464 pàgines i 21,90 !         4/21 
 
[ 5 ] No parlaràs mai un bon 
català 
JOAN MENA /  Eumo 
256 pàgines i 18 !                 -/2
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FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CASTELLÀ

[ 1 ] El castillo de Barbazul 
JJAVIER CERCAS 
Tusquets 
400 pàgines i 21,90 !            1/2 
 
[ 2 ] Cauterio 
LUCÍA LIJTMAER 
Anagrama 
222 pàgines i 18,90 !            4/2 
 
[ 3 ] Violeta 
ISABEL ALLENDE 
Plaza & Janés 
400 pàgines i 22,90 !           2/7 
 
[ 4 ] El libro negro  
de las horas 
EVA G. SÁENZ DE URTURI /  Planeta 
384 pàgines i 20,90 !           3/6 
 
[ 5 ] Una historia ridícula 
LUIS LANDERO 
Tusquets 
288 pàgines i 19 !                  7/6

[ 1 ] Por si las voces  
vuelven 
ÁNGEL MARTÍN / Planeta 
256 pàgines i 17 !                4/17 
 
[ 2 ] Encuentra tu persona 
vitamina 
MARIAN ROJAS  / Espasa 
328 pàgines i 19,90 !         8/29  
 
[ 3 ] Rusia frente a Ucrania 
CARLOS TAIBO  
Los Libros de la Catarata 
176 pàgines i 15 !                   5/3 
 
[ 4 ] Muerte contada por un 
sapiens... 
MILLÁS I ARSUAGA / Alfaguara 
312 pàgines i 18,90 !  7/3 
 
[ 5 ] El infinito en un junco 
IRENE VALLEJO  
Siruela 
472 pàgines i 24,95 !        1/119


