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Joc nou

Una lliçó d’història

E
l darrer llibre del
periodista polo-
nès Ryszard Ka-
puscinski, Viat-
ges amb Herò-

dot, publicat a Anagrama /
Empúries, és una apassio-
nant lliçó d’història. L’autor
ja ens té acostumats a la
visió en profunditat dels
temes que toca en aquest gè-
nere que conrea com un
mestre, de reportatge histò-
ric viscut de primera mà i
amb informacions interes-
santíssimes. Ara ens conta
la seva experiència com a
aprenent de reporter, amb la
dèria de creuar la frontera
polonesa i anar a córrer
món. Les primeres sortides
seran a l’Índia, i la Xina, i
després a l’Àfrica per acabar
a l’Algèria de la independèn-
cia, en el moment del canvi
de l’europeïtzant Ben Bella
de les ciutats pel tancat Bou-
mediane de l’interior, o sigui,
l’Islam del desert contra
l’Islam de riu o del mar. Els
nòmades de l’oasi contra els
sedentaris mediterranis.
Sempre amb el llibre d’He-
ròdot a la mà. Heròdot, com
a guia, com a conseller, com
a terme de comparació. He-
ròdot era un habitant de la
marca, fruit del mestis-
satge ètnic. Territori de pas,
distància, diferència o di-
versitat, i això era impor-
tant per a un periodista que
volia passar les fronteres.

Penso que tenim una idea
llunyana i acadèmica del
pare de la història, tal com

l’anomenaven, i encara el
deuen anomenar, els llibres
de text. Hi havia una llista
amb uns quants historia-
dors, com ara Tucídides i Tit
Livi, però el primer era i és
Heròdot. Kapuscinski ens
l’apropa i ens el transforma
en un reporter, interessat
per tot, rigorós, amè i actual.

Les contínues interaccions
entre el testimoni del que el
periodista polonès veu i
mira d’entendre, i la lectura
dels fragments de la història
del grec, fan més compren-
sible la història antiga i la
d’ara. La intervenció dels
déus en el destí dels grecs,
que s’admiraven ells matei-
xos d’haver sobreviscut in-
esperadament a la terrible
amenaça de l’imperi persa,
pot ser menys difícil d’en-
tendre per al lector modern
si ho compara amb el destí
de la humanitat actual, so-
bretot en alguns llocs del pla-
neta, en què les decisions
opaques de grups situats a
l’Olimp financer i polític
afecten la vida de milers de
persones que només poden
sobreviure gràcies a prodigis
inesperats o a l’atzar de les
circumstàncies que, també
com abans, atribueixen a les
seves creences religioses.

Per al lector modern es fa
difícil esbrinar la realitat
subjacent a la narració
d’uns fets, realitzat per
homes que els contempla-
ven amb una estranya bar-
reja d’orgull i d’admiració.

jabi...– l’autor entén “la
pugna amb la llengua” i que
cada món té el seu secret i
que s’hi accedeix a través del
coneixement de la llen- gua.
També descobreix a l’Índia
una infinitat de déus, mites i
creences, i que el Mahabara-
ta conté dos-cents mil versos
de setze síl·labes, o sigui, vuit
cops la Ilíada i l’Odissea jun-

El periodista polonès Ryszard Kapuscinski ens ofereix a ‘Viatges amb
Heròdot’ (Anagrama / Empúries) un compendi de diferents èpoques
i circumstàncies històriques per tota la geografia mundial ● Emili Teixidor

L’home que creu
que ja ho ha vist
tot ha perdut
el plaer de viure

En el Banquet, de Plató,
diu Alcibíades en l’ala-
bançadeSòcrates: “[…]
Ell es pensarà que ser-

viran per posar-lo en ridícul,
però el símil té per objecte la ve-
ritat, no pas provocar la rialla.
Afirmo que és molt semblant als
silens dels tallers dels escultors,
que modelen els artífexs amb si-
ringues i flautes a la mà, i que en
obrir-los es veu que tenen en
l’interior estatuetes dels déus”.

Erasme i Giordano Bruno des-
envoluparan el símil platònic
d’acord amb els seus interessos.
Diu l’últim d’ells a L’expulsió de
la bèstia triomfant: “[…] deixa-
rem que la multitud rigui, faci
broma, es burli i es rabegi en la
superfície d’aquests mímics, cò-
mics, histriònics silens sota els
quals s’amaga […] el tresor de la
bondat i la veritat, igual com, al
contrari, n’hi ha tants que sota
posat sever, cara submisa, proli-

xa barba i toga magistral i greu,
amaguen expressament, amb
dany universal, la ignorància no
menys vil que arrogant i la mal-
dat no menys perniciosa que os-
tentosa”. Avui no ens faltaria a
qui penjar els atributs contraris
a la virtut dels silens.

Molts creuen atribuir-se tal
virtut: la crítica i la sàtira en són
plens. Llàstima que es descui-
den el detall principal: els silens
contenen les estàtues dels déus.

Avui no ens
faltaria a qui
penjar els
atributs
contraris a
la virtut dels
silens

Illes perdudes

Ryszard Kapuscinski narra un apassionant viatge per la història. PERE VIRGILI

Miquel
de Palol

Els silens
d’Alcibíades

tes. La Xina, amb les cent
flors del president Mao.
Quin és l’origen del conflic-
te entre Orient i Occident i
per què hi ha hostilitats
entre aquests dos mons?
Llegiu Heròdot, llegiu Ka-
puscinski. El Caire, Khar-
tum, el Congo, Algèria...,
però també la sublevació de
Babilònia, el persa Darios
que marxa contra les terres
dels escites de la mateixa
manera que Napoleó ho
faria vint-i-quatre segles
més tard, l’Iran del 1979, on
acaba s’esclatar una revolu-
ció islamista dirigida per
l’aiatol·là Khomeini, Persè-
polis, Susa, i també Milet, i
Uganda, Tanzània, Kenya,
Addis Abeba, el port de
Dakar i l’illa de Gorée. Un vi-
atge apassionant. L’home
que creu que ja ho ha vist tot
i que no és capaç d’estra-
nyar-se davant de res ha
perdut la part més bella de la
seva ànima: el plaer de viure.

míssils i avions i carros de
combat i armes de tot tipus
per imposar la seva voluntat
democràtica als països de
l’Eix del Mal. Veurem si ara
els petits, els grecs d’avui,
tornen a guanyar.

A l’Índia del centenar de llen-
gües –l’hindi, el bengalí, el te-
lugu, l’urdú, el tàmil, el pan-

Quan Xerxes es proposa
“Navegar la terra i caminar
el mar”, en ocasió de fer
construir el canal que per-
forava la península de
l’Athos i un pont de barques
sobre l’Helespont, invertint
l’ordenació divina dels ele-
ments, fa el mateix que l’im-
peri nord-americà quan ple
d’orgull confia en els seus


