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lucià de Samòsata és un senyor sirià que va
viure entre els anys 120 i 185 a Antioquia,
Roma i sobretot Atenes. Haig de confessar
que no sabia qui era el tal Llucià fins que
ha caigut a les meves mans el seu llibre
Contra un ignorant que comprava molts lli-
bres, editat per Adesiara amb traducció de
Sergi Grau, amb un magnífic estudi intro-
ductori. El volum editat en català inclou
també el text del mateix autor Un intel·lec-
tual sense cultura, que segueix la tònica
que l’anterior de criticar aquells que s’es-
forcen per damunt de les seves possibili-
tats cerebrals a mostrar que són savis.

Sempre he tingut la sospita que, tenint
en compte els anys que vivim i les hores
que hem de dedicar a les activitats quoti-
dianes funcionals, en una biblioteca gaire
proveïda hi ha més material sense obrir
que no pas consumit. El culte a l’objecte
editorial, tanmateix, no es pot menystenir
en aquests dies en què resulta més cert que
mai l’adagi que sosté que el saber no ocu-
pa lloc sinó megues i gigues, que no trobes

Els ignorants i
els llibres

mai desordenades en una lleixa o acumu-
lant pols en un racó.

La satisfacció de posseir un objecte de
cultura com un llibre no es pot denigrar
pel simple fet que no s’ha llegit. La crítica

de Llucià, compartida per
molts pensadors del nostre
temps, no deixa de ser una
proclama feta des d’un cert
classisme intel·lectual i secta-
risme elitista.
No em fa cap mal, ans al con-
trari, que la gent compri lli-
bres només per fer-se l’inte-
ressant i que no els llegeixi o,
com es lamenta el de Samò-
sata, els devori sense enten-
dre’ls. És cert que tenir la cul-
tura a prop no garanteix pas
que una persona sigui culta.
Però sempre és més probable
rentar-se si hi ha aigua a
prop. Hi ha moltes actituds
hipòcrites en aquesta vida
que mereixen escarni. Perso-
nalment no criticaré mai al-
gú que es vanti de comprar i
tenir llibres. Als escriptors els

agrada que els seus textos siguin llegits,
però sobretot necessiten que siguin com-
prats. A l’altra banda, els lectors aviciats
tenim a l’abast obres que no existirien si
aquells que hi fan negoci s’haguessin de
refiar només de la gent que els vol llegir.

Cor agre..................................................................
Carles Ribera / cribera@presencia.cat
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Quin mal hi ha
que algú compri
llibres i no els
llegeixi o no els
entengui?

RAMON BUCH

H
Davant el fossat del
tigre de Sumatra

e anat al zoo, i espero que no ho llegeixi la
meva cunyada, radicalment contrària a
aquests recintes. Només podria al·legar en
defensa pròpia, tal com em va advertir un
amic, que la maternitat, entre moltes al-
tres capitulacions, comporta la necessitat
de començar a familiaritzar-se amb for-
mes subtils de delinqüència. No puc pre-
cisar si hi havia estat mai abans, al zoo, co-
sa que em referma en la convicció que les
feres van fer una contribució molt escassa
a la formació del meu imaginari infantil,
però he d’admetre que vam passar-hi un
matí agradable, l’únic dia d’aquest maig

plujós que ha fet fins i tot calor. Vam veure
cérvols, orangutans, girafes, elefants, pin-
güins. Al terrari del drac de Komodo, vaig
confirmar el fàstic irreprimible per tota
classe de rèptils, en especial pels gegants i
grassos. En canvi, em va embargar una pe-
na indescriptible davant els óssos bruns;
n’hi havia un que caminava en cercles, pe-
sadament, en una mena de discreta de-
mència. Em recordava un pastor alemany
de casa que tenia la mania d’empaitar-se
la cua i ajaure’s esbufegant, fet una bola,
amb el trofeu de la inútil caça entre les
dents. Feia més d’una hora que voltàvem, i
ens vencia el cansament. Ja havíem tingut
dificultats per distingir el rinoceront, ca-
muflat rere una roca grisa i rugosa que
només permetia endevinar-lo per la banya
i un ull petit que va refulgir una centèsima
de segon. La perspectiva d’arribar a l’espai
dels felins ens va reanimar una mica, però
no hi havia manera de veure’ls, enmig

d’aquella verdor murmurant que simula-
va l’espessor de la jungla. Tots dormien, i
ocults entre el fullatge només se’ns revela-
ven pel prodigi inesperat d’un indici de
respiració o una insinuació de taca de
guepard o ratlla de tigre. He llegit en algun
lloc que la por a la situació hipotètica de
trobar-te cara a cara un tigre pot ser tan
paralitzant com la de tenir-lo en efecte al
davant, que el mecanisme del pànic s’acti-
va igual davant la suposició d’un perill
que enfrontat al perill mateix. Però davant
el fossat que ens separava del tigre de Su-
matra, que a penes s’intuïa sota la vegeta-
ció, no sentíem temor, més aviat una tèr-
bola fascinació. És aquí, dèiem, sota
aquesta falguera, i allargàvem el coll amb
l’esperança que es mogués o rugís. Les fe-
res del zoo no fan por ni en la imaginació;
són a mig camí del somni i el record, com
els tigres de Borges. Per això deixen em-
premtes tan fràgils en la memòria.

Caiguda lliure...............................................................................................................
Eva Vàzquez / evazquez@presencia.cat
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La por a la
trobada
hipotètica amb
un tigre pot
arribar a ser tan
paralitzant com
la de tenir-lo en
efecte al davant




