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e el temps dels amics invisibles,
els visibles, el tió i aquesta roda
del consum compulsiu que ens

esgota a tots però de la qual sembla
que no podem escapar. Fer un regal és
una cosa bonica. El problema ve quan
no es tracta d’un gest autèntic sinó
d’una convenció o, encara pitjor, una
obligació (ineludible?). Potser un dels
regals (metafòrics) més importants de
les festes de Nadal és la mirada de la
canalla la nit de Reis, que ens transpor-
ta a l’edat de la innocència. En la sim-
bòlica bíblica els tres reis representa-
ven els tres continents, o les tres grans
races de la humanitat, o les tres edats
de l’home. S’ha dit que eren mags, sa-
vis, astròlegs i anaven a adorar aquell
infant guiats per una estrella brillant.

Sempre s’ha de seguir la llum. Els re-
gals eren lliurats en forma d’ofrena i
tenien un significat. Or: tribut per a un
rei; encens: aroma que s’eleva, per al
culte al Déu; i mirra: un bàlsam molt
preuat amb què s’ungia el cos (de l’ho-
me).

L’antecedent en l’Antic Testament
d’aquest episodi el protagonitza una
dona, la reina de Saba, que es desplaça
fins a Jerusalem per visitar el rei Salo-
mó i l’omple de regals. Si els tres mags
venien d’Orient, ella procedeix de ter-
res exòtiques i llunyanes. Alguns han
afirmat que del Iemen; altres, d’Etiò-
pia, per això es parla d’una dona de
pell fosca. Amb els seus camells ha
transportat perfums, pedres precioses i
or. Però ella anhela, sobretot, posar a
prova el coneixement del rei. La saviesa
de Salomó era coneguda arreu. Si el
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seu pare David havia estat un guerrer,
ell era un home de pau i prudència. Va
ser l’encarregat de fer construir el tem-
ple on s’havia de custodiar l’arca de
l’aliança, que contenia les famoses
Taules de la Llei. Per tant era un temple
mític, casa de Jahvé. Ha estat el gran
referent per als jueus i també un model
per als francmaçons –en qualsevol lò-
gia veureu les mateixes dues columnes
que flanquegen l’entrada.

Al costat del temple, Salomó va
edificar el seu palau reial, de manera
que unia el santuari i la monarquia.
El llibre dels Reis enumera les depen-
dències de l’edifici, entre elles el Pòr-
tic del Tron, que és l’escenari que re-
crea amb una rotunda arquitectura
el pintor Edward Poynter. A final del

segle XIX, proli-
feren les excava-
cions arqueològi-
ques al Pròxim
Orient. Els pin-
tors anglesos po-
dien observar ob-
jectes de ben a
prop –especial-
ment al British
Museum– i tras-
lladar en els seus
quadres tota me-
na de detalls gene-
rant una pomposa
ambientació que
encaixava amb la
moda orientalit-
zant de l’època,
tant del gust de la
clientela.
La reina de Saba
apareix fent una

reverència solemne. Després de mera-
vellar-se amb el luxe de la cort, voldrà
seure amb Salomó per plantejar-li
preguntes i el posa a prova a base
d’enigmes –com l’esfinx–. Es con-
fronten els sabers, una tensió entre la
força femenina i masculina que es re-
sol amb èxit perquè la saviesa de Salo-
mó, com diu la Bíblia, va superar
orientals i egipcis.

En aquesta època nostra de molt
regal banal, molta dada dispersa i
moltes imatges vàcues, cal pensar què
ens fa més savis, perquè erudició no
és saviesa, ni informació és coneixe-
ment. En tot cas si heu de comprar,
aneu als petits, aquells que ho disse-
nyen, ho pensen, ho manipulen i en
tenen cura. El dia que desapareguin,
el món serà més uniforme i les ciu-
tats, més inhabitables. ❋

‘La visita de la Reina
de Saba al rei
Salomó’, pintat pel
francès Edward
Poynter el 1890
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erran Aisa és un vell conegut
d’aquest suplement. Nascut a Barce-
lona el 1948, és poeta, assagista, his-

toriador –al Cultura acostuma a signar res-
senyes de títols d’història i d’assaig polític–
i periodista cultural. Aquesta última ves-
sant és la de què parlem en aquesta colum-
na, perquè l’editorial tarragonina Lo Diable
Gros acaba de publicar El foc de Prometeu,
un recull dels articles que Aisa ha publicat a
diverses capçaleres entre el 1980 i el 2015.
És a dir, 35 anys, una xifra no tan rodona
com 25, però encara més rellevant.

Amb pròleg del també historiador i pe-
riodista Xavier Díez, el volum està dividit
en sis grans blocs en què es reparteixen els
gairebé 150 articles
triats: Arrels del se-
gle XX, Escrits al
vent, Temps d’au-
togestió, Terra de
ningú, Camins
d’utopia i De les es-
trelles en farem foc.

Tot i que la ma-
joria dels articles
estan centrats en
temes culturals
–Camus, Kavafis,
Kafka, Espriu, Sal-
vat-Papasseit, Ovi-
di Montllor, David
Castillo, Dickens i
Orwell, Lorca i
Sender, Bakunin i
Lizano, Onfray i
Maria Mercè Mar-
çal, a més de Dalí,
Marilyn, Lone
Star...–, altres en temes d’història política i
social –Setmana Tràgica, els maquis, Puig
Antich, col·lectivitzacions, Companys,
Brigades Internacionals...–, tots els textos
estan filtrats per la mirada llibertària del
seu autor. I, per aquest motiu, en molts hi
trobem una actitud combativa. Perquè
Ferran Aisa va ser secretari general del
Sindicat de la Construcció de Barcelona
de la CNT, redactor de Solidaritat Obrera i
president de l’Ateneu Enciclopèdic Popu-
lar. Va començar a publicar articles el
1976, alguns amb pseudònim (Llorens Pe-
drafosca, Germinal...) en fins a 20 capçale-
res de signe àcrata.

Com el mateix autor defensa en utilit-
zar el mite de Prometeu, que va tornar la
torxa de foc als humans, aquest llibre és
“un recull d’articles destinats a continuar
alimentant la flama de la revolució”. ❋
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