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Peccata minuta

S
i alguna vegada he posat 
en dubte haver dedicat 
els pitjors i millors anys 
de la meva videta a això 
del teatre, avui vull agra-

ir públicament a l’atzar dels déus se-
guir freqüentant el món de les tau-
les, el miraculós món en què els fin-
gits morts ressusciten per saludar i 
rebre xiulets o aplaudiments. ¡Quan-
ta raó té el meu admiradíssim i con-
flictiu amic Mario Vargas Llosa quan 
insisteix una vegada i una altra, per 
explicar-nos la seva poètica bàsica, 

dels i advocats defensors s’han erigit, 
per maldat o falta de llums, en fis-
cals: pèssims actors que amb gest es-
tatuari, cantarella ventríloqua i pre-
sumint gran convicció reciten textos 
de segona mà previsibles i mecànics. 
Ja ningú aplaudeix el seu mal teatre; 
només el pavlovià auditori dels mí-
tings i els de la seva bancada parla-
mentària. El pitjor és la dramatúr-
gia: res lliga i passen del blanc al ne-
gre d’avui per demà invocant la rica 
i àmplia gamma dels grisos. Són ells 
els grisos, engabiats en les seves con-
signes innegociables, els seus vestits 
uniformats i les seves (o no) corba-
tes: són més avorrits que veure com 
s’asseca una paret acabada de pintar. 
Cap gest de grandesa, d’il·lusió ni de 
futur; però confien ferotgement en 
si mateixos perquè ocupen les por-

tades, i si deixen anar un pet o una 
frase és el més comentat a les xar-
xes socials. No tots, per descomp-
tat, són iguals, però quan s’ajun-
ten, cadascú amb les seves veritats, 
la suma tendeix a donar zero: és la 
nostra democràcia.
 No m’agrada anar molt al tea-
tre, però dimarts passat vaig veu-
re a Madrid La vida es sueño, d’un tal 
Calderón de la Barca, molt a prop 
de l’hemicicle on a penes fa una set-
mana es va representar la qüestió 
catalana. ¡Que sàvia i contemporà-
nia la grandíssima Blanca Porti-
llo –secundada excel·lentment per 
la jove Marta Poveda, la seva elèc-
trica Rosaura– recordant-nos que 
la nostra realitat està cosida amb 
els fils dels somnis! Poques hores 
abans havia mort a l’Argentina el 
mestre actor Alfredo Alcón, fill de 
Federico. El seu cadàver va ser vet-
llat al Congrés dels Diputats de Bu-
enos Aires. Com Suárez, però en te-
atre. H

que sense el que hem llegit als llibres 
o vist i escoltat en cines i escenaris la 
nostra vida seria només una i molt 
més pobra que les que la ficció ens 
ofereix, plenes d’infinites possibili-
tats! Mario m’acaba d’enviar el seu 
últim text dramàtic: una adaptació 
del Decameró de Giovanni Bocaccio, 
en què un grup de joves toscans, per 
conjurar la pesta que castiga Florèn-
cia, es reuneixen als afores de la ciu-
tat per explicar-se contes feliços i 
porcs, de manera que vivint en un 
món paral·lel al real la mort no pu-
gui afectar-los.

Pèssims actors

Vivim en un món empestat en què 
molts dels nostres representants (i 
també això és teatre), els nostres mo-
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xò contribueix a perpe-
tuar aquesta divisió arti-
ficial entre les ciències i 
les lletres que ens incul-
quen a les escoles, i que 
acaba relegant als espe-
cialistes tot allò que fa 
olor de biologia o física 
seriosa. 
 Permeteu-me, doncs, 
que aprofiti l’avinente-
sa de la festa que s’acos-
ta per desmuntar una 
mica aquest prejudici i 
recomanar-vos alguns 
títols interessants, re-
lacionats amb el tema 
que ens ocupa, que d’al-
tra manera segur que 
us passarien desaperce-
buts. Començaré amb 
Científics lletraferits, un 
recull de contes que he 
editat juntament amb 
el biòleg Jordi de Manuel, on hem 
aconseguit reunir vint científics i 
tecnòlegs catalans de renom que a 
la vegada són escriptors (entre ells 
Pere Puigdomènech, que també 
participa en aquesta secció). L’ob-
jectiu era precisament demostrar 
que la gent «de ciències» podem fer 
ficció de tanta qualitat com qualse-
vol altre narrador. Els resultats van 
des del drama fins a la comèdia, des 
del relat negre fins a la ciència-fic-
ció, i segur que sorprendran a més 
d’un. 
 També ha arribat a les botigues 
el darrer llibre del biòleg Jesús 
Purroy, Homeopatia sense embuts. El 
títol deixa clar les intencions de 
l’autor: analitzar d’una manera ri-
gorosa aquest fenomen pseudoci-
entífic que tants adeptes té enca-
ra avui dia. Informar-se sobre què 
cal fer per saber si un tractament 

Ciències i lletres per Sant Jordi
Entre l’allau de llibres de cara al dia 23 en figuren uns quants d’interessants escrits per investigadors

D’
aquí quatre dies se-
rà Sant Jordi, la jor-
nada preferida dels 
llibreters de Ca-
talunya i la culmi-

nació d’unes quantes setmanes 
d’intenses presentacions de nove-
tats editorials. Com cada any, n’hi 
haurà per a tots els gustos, des del 
best seller per al gran públic fins a 
l’opera prima més experimental, 
passant per traduccions de clàssics 
o els productes que s’aprofiten de 
la popularitat mediàtica dels seus 
 autors. Entremig de tota aquesta 
allau que reclama a crits l’atenció 
del lector, solen passar desaperce-
budes les obres amb contingut ci-
entífic, que sempre han sigut la 
ventafocs del panorama literari 
 local. 

El PoC intErèS per lle-
gir sobre ciència a casa nostra que-
da demostrat pel fet que és pràc-
ticament impossible que aquesta 
mena de llibres s’infiltrin en una 
llista dels més venuts, a diferència, 
per exemple, del Regne Unit, on la 
divulgació és comprada amb regu-
laritat per una franja àmplia de la 
població. Quan veiem un títol amb 
aires científics en un top ten nor-
malment està encobrint un pro-
ducte d’autoajuda o, el que és pit-
jor, l’enèsima ensarronada sobre 
enzims miraculosos o dietes que-
tot-ho-arreglen. Sembla que la im-
pressió que ciència i literatura no 
combinen està bastant estesa, i ai-

és útil o no, i l’homeopatia en se-
ria un bon exemple, és un exerci-
ci que ens pot ajudar a destriar el 
gra de la palla el proper cop que 
un veí ens recomani l’última me-
ravella que ens ha de solucionar 
tots els mals. Tots aquests assaigs 
són necessaris per aprendre a veu-
re quan volen fer passar bou per 
bèstia grossa, que per desgràcia 
és sovint. Per altra banda, l’Anna i 
l’Eduard Martorell analitzen a Sans 
i estalvis una sèrie d’intervencions 
que, des del punt de vista científic, 
poden influir en la nostra qualitat 
de vida. Els seus consells, barrejats 
amb curiositats, van des de la dieta 
fins al sexe, passant per l’esport i la 
relaxació.
 Aposta per la salut! és la novetat 
de Manel Esteller, un altre com-
pany de secció i un dels científics 
més destacats del país. És una bar-
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reja d’assaig, biografia i entrevis-
ta sobre com l’autor veu la situa-
ció actual de la ciència i l’impacte 
que té en la societat. Una reflexió 
que ens hauria de fer pensar una 
mica sobre temes que són molt 
rellevants avui dia. En aquesta lí-
nia, jo mateix publico Jugar a ser 
déus amb Chris Willmott, darrer 
premi Europeu de Divulgació Ci-
entífica, un llibre per a tots els pú-
blics que medita sobre les impli-
cacions morals dels nous aven-
ços científics i com afectaran la 
humanitat en un futur proper. 
L’hem escrit perquè els investiga-
dors sovint pensem només a en-
tendre el món que ens envolta i 
no ens parem a considerar com 
els nostres descobriments l’estan 
canviant, i aquest és un debat im-
portant en què tots hem de parti-
cipar.

ACAbo recomanant-vos un 
llibre que té uns quants mesos, 
però que em va impactar molt 
quan el vaig descobrir: Ebrio de en-
fermedad, d’Anatole Broyard, els 
escrits d’un pacient terminal que 
lluita per entendre què és la vida 
amb el poc temps que li queda. És 
un text dur però enriquidor, que 
ofereix, des d’un angle diferent, 
una impactant visió de la relació 
entre metge i malalt. Colpidor. 
Per motius d’espai me n’he deixat 
molts altres igual d’interessants, 
però espero que almenys hauré 
aconseguit presentar-vos algunes 
alternatives a les típiques com-
pres de Sant Jordi. Aquest any, si-
gueu originals: regaleu als qui es-
timeu roses, llibres... i una mica 
de ciència. H
Metge i investigador a la
Universitat de Leicester.
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S
óc usuari habitual de 
l’autobús quan em des-
plaço per la ciutat de  
Barcelona. M’ho passo 
molt bé, si he de ser 

franc. Caminar està bé, sens dub-
te, però és evident que al carrer no 
pots mantenir-te durant una esto-
na al costat d’un desconegut –pas-
saria per un trastornat– i menys 
fixar-m’hi gaire. 
 El carrer és com una olla de 
mongetes que bull, on cada u va 
pel seu compte. L’autobús, en can-
vi, és un espai compartit durant 
una estona.
 M’he adonat que bastanta 
gent diu «bon dia» quan hi puja, 
i el conductor acostuma a contes-
tar «bon dia». És bonic. Hi ha els 
passatgers que practiquen l’aïlla-
ment absolut, que es passen tota 
l’estona mirant per la finestra, no 
pas amb gran atenció. Senzilla-
ment, practiquen l’art de l’absèn-
cia.
 Hi pugen, sovint, dones amb 
una criatura en un cotxet. Alesho-
res no és estrany que una senyo-
ra que està a prop de la suposada 
mare es dediqui a fer ganyotetes 

al nen o la nena i li dediqui alguns 
sorollets entendridors perquè la 
criatura la miri. La suposada mare 
del nen o la nena intenta somriure 
forçadament per no semblar desa-
graïda.
 A l’autobús poques vegades do-
mina el silenci. Hi ha dones que, 
havent trobat un seient buit, si te-
nen una altra dona al costat li ex-
pliquen el que sigui, fent viatges 
tertulieta. 
 Cada vegada hi ha més estran-
gers, la majoria asiàtics, i em sap 
greu no entendre res de la seva 
conversa, només quan s’avisen 
l’un a l’altre i sento que diuen «Ar-
rago» o «Daiagonal».
 M’adono que en un autobús 
viatja una mena de catàleg d’és-
sers humans, i s’hi pot mentir im-
punement. Aquella noia que es-
tà avisant pel mòbil: «Ho sento, 
Pere, no podré venir, perquè són 
les vuit i encara estic treballant». 
Els meus trajectes no acostumen 
a ser gaire llargs, i baixar de l’au-
tobús em sap una mica de greu, 
com el nen que veu com se li esca-
pa un globus cel enlaire. H

Petit observatori

Hi ha passatgers que
practiquen l’aïllament 
absolut i es dediquen
a mirar per la finestra

la vida
viatja en
un autobús
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