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Una ració de física
ormalment, quan explorem els lli-
bres d’una llibreria ens deixem por-
tar, primer, per la imatge de la co-

berta i el títol; després, ens fixem en el nom
de l’autor; a continuació, fem una ullada a la
contracoberta i, si encara ens crida l’atenció,
fullegem l’índex i alguna pàgina a l’atzar.
Imaginem ara un llibre en què a la portada
hi hagi un dònut ben cobert de partícules de
sucre de colors, i que es tituli Esmorzar amb
partícules. Un receptari per fer pastissos i al-
tres menges dolces? Imaginem ara que els
autors de la proposta són Sònia Fernández-
Vidal, doctora en física quàntica i autora
d’un parell de llibres juvenils d’èxit amb un
clar rerefons científic, i Francesc Miralles,
novel·lista, compositor i periodista, autor de

N més llibres dels que hom pugui
imaginar. Probablement no si-
gui un llibre de rebosteria. Qui-
na pot ser la seva temàtica? El gi-
rem, i el primer que llegim a la
contracoberta és: “Tens a les
mans un assaig sobre física
quàntica.” Si no ens motiva la
temàtica, potser tindrem l’im-
puls de tornar-lo a la prestatge-
ria. No ho feu, si no us voleu
perdre un viatge excitant i reve-
lador als orígens de l’univers.

Obrim l’índex i probablement
la boca esbossarà una mitja ria-
lla quan llegim el títol del pri-
mer capítol: “Sap física un lleó?”

Definitivament, pensarem, ha
de ser un llibre de física quànti-
ca poc convencional. Escrit en
forma de diàleg, entre torrades i
sucs de taronja, Esmorzar amb
partícules ens porta de manera
molt planera, entretinguda i
emocionant a les fronteres més
actuals de la física quàntica, com
el bosó de Higgs, els universos
paral·lels i els ordinadors quàn-
tics, i ens revela, entre molts al-
tres temes, algunes conseqüèn-
cies inesperades sobre la nostra
realitat més quotidiana, com per
exemple que dues coses puguin
estar en dos llocs alhora. ❋
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prendre a tastar un clàssic és com
aprendre a llegir un bon vi, cal dei-
xar-se guiar i seguir les petjades de la

inquietud per assaborir en tota la seva com-
plexitat la delícia que s’hi amaga.

Després d’una introducció als clàssics de la
literatura a Per què llegir els clàssics, avui i
d’un passeig per les històries d’amor i passió
en la literatura catalana a Dos amants com
nosaltres, Laura Borràs, directora de la Insti-
tució de les Lletres Catalanes, professora i
ambaixadora infatigable de la comunicació i
de l’amor per les humanitats, ens torna a
portar al terreny infinit dels clàssics univer-
sals amb Clàssics moderns. Borràs ha traslla-
dat en format llibre les seves conferències al
Caixafòrum per mostrar-nos la seva manera
d’entendre la literatura, la seva mirada cali-
doscòpica a un món literari de mil colors in-
tegrat per innombrables fragments indepen-
dents entre si però que formen un tot perfec-
tament simètric, en el qual els clàssics desta-
quen per la seva brillantor i intensitat.

Però, què entenem per clàssics? I per què
l’autora hi dóna tanta importància? Parado-
xalment, els clàssics romanen moderns per
sempre. Podríem dir que són aquelles obres
que desafien el pas del temps, que es mante-
nen vigents durant segles. I el que els confe-
reix aquesta perdurabilitat és el fet que ex-
ploren tot allò inherent a l’essència de la con-
dició humana. “Els clàssics són difícils si no
es disposa d’eines per entrar-hi amb la possi-
bilitat de desxifrar-los i, doncs, de gaudir-ne.
Però són accessibles”, explica Borràs. Doncs
bé, ella ens posa a l’abast aquestes eines per
tal que ens puguem alimentar de tot allò que
podem aprendre dels clàssics, per esprémer
fins a l’última gota d’aquest fruit saborós.

Laura Borràs ens submergeix en un viatge
fascinant en què trobarem una de les tragè-

A
No conformar-se amb la vida

ASSAIG JORDI CASAS SALVADOR

dies gregues més emblemàtiques, l’Èdip rei
de Sòfocles, que ens parla d’innocències, de
culpabilitats, del pecat, del coneixement, del
descobriment d’un mateix i, sobretot, de la
impossibilitat de defugir el destí. L’home
gaudeix del lliure albir, però, tanmateix, no
pot eludir de cap manera allò que ja ha estat
dictat. En aquest viatge iniciàtic, l’autora
s’atura també en l’anàlisi de la duquessa San-
severina de La cartoixa de Parma, de Sten-
dhal, i de la dona de Lot; i aprofundeix en la
voràgine d’alienació, aïllament i transforma-
ció a la qual ens immergeix La metamorfosi,
de Kafka, un dels autors més misteriosos,
foscos i controvertits i alhora més genials de
la història de la literatura.

En definitiva, Laura Borràs ens convida,
amb el seu inequívoc i inesgotable tarannà,
ple d’apassionament i força, a girar la mirada
cap al passat “per tal d’estar en disposició

d’afrontar el futur”. Aconsegueix amarar-
nos de l’entusiasme per la vida, pel coneixe-
ment i pel gaudi de tot allò que se’ns ofereix i
que de vegades no sabem prendre. Teixeix
una oda al coneixement que transmeten els
clàssics, en la qual quedem atrapats com en
una teranyina, i insta (obliga!) fervorosa-
ment a la lectura amb una crida als quatre
vents. Indefectiblement, ens aboca a estimar
els clàssics com ella els estima. Perquè els
clàssics ens lleguen “un coneixement que es
transforma en l’alquímia de l’ofici de viure”.
Tenen la capacitat d’acompanyar-nos du-
rant tota la vida i d’ensenyar-nos nous punts
de vista, nous sentiments i nous elements per
entendre el que passa al nostre voltant i en-
tendre’ns a nosaltres mateixos en cada relle-
gida. Al cap i a la fi, i recordant una de les cites
del llibre, “viure sense llegir és perillós, per-
què obliga a conformar-se amb la vida”. ❋
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