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em heretat i hem creat un món ama-
rat de dogmes, sovint però no úni-
cament d’arrel religiosa. En el de-

curs de la història s’han fet servir, i encara ara
s’utilitzen massa sovint, per coartar la lliber-
tat de pensament i per dificultar l’avenç de la
racionalitat humana. Tanmateix, ja fa més de
2.000 anys que el poeta Titus Lucretius Caro,
Lucreci, va advocar per la imperiosa necessi-
tat d’alliberar la racionalitat humana dels
dogmes, una necessitat que, malgrat els més
de vint segles transcorreguts, continua sent
absolutament vigent –i urgent–. Ho va fer en
la seva obra De rerum natura (Sobre la natu-
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ralesa), un llarg poema enciclopèdic que
conjuga la bellesa de la forma amb un lúcid
contingut científic, fins al punt que Lucreci
pot ser considerat el primer pensador mo-
dern, en aspectes tan crucials per a la ciència
actual com el materialisme, l’atomisme i
l’evolucionisme, entre altres.

En la seva obra, Lucreci contraposa el pen-
sament empíric a la superstició, i descriu
l’home com un producte de la natura, allibe-
rat dels déus. Això fa que De rerum natura
emani un ateisme punyent, motiu pel qual
l’Església la va silenciar durant segles. Fou re-
descoberta al segle XV en un monestir ale-

many, i la seva difusió –va ser el segon llibre
publicat amb impremta, després de la Bí-
blia– va causar un fort impacte als pensadors
del Renaixement i la Il·lustració. Fins i tot va
influir en l’art i en els grans avenços científics
moderns i contemporanis, inclòs l’evolucio-
nisme darwinista i la sociobiologia d’Edward
Wilson, dels quals es pot considerar, en certa
manera, precursora.

La història de Lucreci i del seu llibre, i molt
especialment la influència que ha tingut i en-
cara té en el pensament actual, és digna de ser
contada i interpretada en el context de
l’avenç de la cultura humana. De fet, m’atre-
viria a dir que és estrictament necessari si
hom vol comprendre els orígens de la cultura
occidental contemporània. Això és el que ha
fet de manera magistral Martí Domínguez a
El somni de Lucreci, llibre guanyador de l’úl-
tim premi Carles Rahola d’assaig. Domín-
guez és doctor en biologia, professor de pe-
riodisme a la universitat de València i direc-
tor de la revista científica Mètode. Escriu en
diversos mitjans de comunicació i molts dels
seus llibres han estat guardonats amb dife-
rents premis.

El somni de Lucreci ressegueix el camí que
va encetar aquest poeta i lliurepensador a
través del Renaixement i la Il·lustració, amb
les descobertes de Galileu, Linné, Fontenelle,
Bruno, Diderot, Voltaire, Rousseau, Bernar-
din de Saint-Pierre i Lamarck, i avança fins
als nostres dies a través de Darwin, Malthus,
Mendel, Crick, Watson i Wilson, entre altres,
sense oblidar pensadors com Montaigne,
Goethe, Tennyson, Panofsky, Calvino, En-
zensberger, Steiner, Mosterín i Onfray.

És una fascinant història de les idees i de la
ciència natural, i també una reivindicació de
la necessitat de mantenir viu el pensament de
Lucreci en un món on, com diu Domínguez,
“encara manen el dogma i la religió”. Però,
sobretot, és una reflexiva i incisiva lliçó de
lliurepensament i humanitat. ❋
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les idees i de la
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del pensador Lucreci
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A l’estil Montaigne
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ent un gran resum, hi ha tres tipus
d’assaig: els de cuina acadèmica, ser-
vits preferentment a la bolonyesa; els

manuals d’instruccions del bricolatge de la
vida, anunciats com una oferta, i aquells en
què l’elucubració mental elabora un discurs
bo de sentir i de bon llegir, i Librerías, de Jordi
Carrión, és un d’aquests.

Com que són discursos literaris, amb l’as-
cens de la tecnologia als altars de la fe, l’hedo-
nisme i la mandra, aquest tipus d’assajos han
sofert un arraconament semblant al d’un
aparell antiquat de gimnàstica. L’exercici de
raonar, entès com un procés intel·lectual de
debat i dubte, ha estat sotmès a un atac de
desprestigi tan ferotge, que una aposta com
la del jurat del darrer premi Anagrama per

F declarar finalista aquest llibre que no fa cap
dissecció del negoci de la venda de llibres ni
ensinistra sobre l’ofici de llibreter, bé mereix
un elogi.

“Como éste es un ensayo clásico, hijo bastar-
do de Montaigne”, com s’autodefineix gaire-
bé a la meitat del cos del llibre, convé tenir
present que l’estil del lector del Perigord es
fonamenta en l’observació del comporta-
ment d’un mateix davant de qualsevol qües-
tió humana, acarant-la a altres observacions
pròpies o d’alguna auctoritas, amb les quals
manté el debat que configura allò que hom
llegeix o escolta. En aquest cas, Jordi Carrión
basteix el discurs a partir de l’experiència

amb les llibreries de tot el món que ha visitat
com un col·leccionista.

Es tracta d’un assaig profundament huma-
nista, i no solament per la matèria d’estudi.
Les llibreries preses com a objecte de visita
turística són el punt de partida de diverses re-
flexions sobre l’accés a la lectura basades en la
pròpia experiència i en el bagatge dels que la
hi han facilitada. Així, la visita documentada
als locals emblemàtics de la distribució lli-
bretesca –com la parisenca Shakespeare &
Co.– fa anar el discurs des de l’anècdota de la
formació d’una llibreria –com la botiga de
queviures que el 1785 va fonamentar a Bue-
nos Aires la llibreria independent més antiga
del món– fins al naixement del concepte
contraposant-lo al d’una biblioteca –dels




