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CIÈNCIA DAVID BUENO TORRENS

Atzar i consciència
i ha constatacions que, no per evi-
dents, deixen de sorprendre’ns:
“Som l’única espècie que fabrica

coses que aparentment no serveixen per a
res.” Realment no serveixen per a res? Qui-
nes implicacions té aquest fet per compren-
dre el nostre origen? I de cara al futur?

Hi ha molts llibres que aborden aquestes
qüestions, però ben pocs ho fan amb la na-
turalitat i l’espontaneïtat de L’evolució sense
sentit, un apassionant i apassionat diàleg en-
tre Eduald Carbonell i Jordi Agustí, paleon-
tòlegs catalans de referència internacional
de l’Institut Català de Paleoecologia Huma-
na i Evolució Social.

Partint de la complementarietat dels seus
coneixements i punts de vista, biològics i

H culturals, ens ofereixen un debat
ampli i profund del perquè més
íntim de la nostra humanitat, i
de quines conseqüències pot te-
nir per al nostre futur. Les con-
verses han estat canalitzades per
la periodista Yolanda Garcia
amb l’objectiu de posar l’erudi-
ció de Carbonell i Agustí al ser-
vei de la societat, aquesta neces-
sària socialització del coneixe-
ment i la ciència que tant encer-
tadament pregona Carbonell
des de fa temps.

El títol ens dóna la clau del lli-
bre, amb el seu joc de conceptes.
L’evolució presenta una direcció

indubtable, del passat cap al fu-
tur, però no té un sentit prede-
terminat, un camí fix que hagi
de recórrer. Els canvis s’esdeve-
nen per atzar, però tanmateix les
persones tenim la necessitat de
donar sentit a totes les coses. És
d’aquesta necessitat d’on sorgei-
xen les propostes més interes-
sants del llibre, d’entre els molts
punts de reflexió que inclou: la
idea de progrés conscient i
d’evolució responsable. Tant de
bo aquestes idees vagin pene-
trant en la nostra concepció del
món i se sociabilitzin fins al
punt d’esdevenir efectives. ❋
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aig créixer al centru de la mateixa ciutat
del Vallès Occidental postindustrial
que Andreu, tot i que mai vaig formar

part de la tribu dels del centru de tota la vida
(castellers o grallers) ni dels pijos fills de la bur-
gesia del tèxtil, i si volia jugar a marcianitus a
l’Spectrum ho havia de fer a casa d’algun amic.
No vaig conèixer el barri de Can Tonet fins que
vaig ser més gran; de fet, travessar més amunt
del tren del Nord representava endinsar-se en
la perifèria de l’extraradi, on la ciutat deixa de
ser ciutat, el territori quinqui –en argot local
també es parlava de xenxus–, sobre els quals
s’havia creat la llegenda que baixaven al down-
town amb Rieju i Variant trucades per robar re-
llotges Casio amb calculadora o vambes de bo-
ta. Per circumstàncies de la vida, ara vaig sovint
al Can Tonet de pisos de protecció oficial, bars
decadents, un polígon digne d’un western cre-
puscular, torres d’alta tensió que imiten la
d’Eiffel en versió quilla i carrers on el temps
sembla haver-se aturat amb ambient de man-
dra còsmica, precarietat i aroma de perdedor.

El coculpable de La competència radiofònica
retrata el seu barri amb la distància justa entre
nostàlgia, crítica social i humor en una obra
que no és una novel·la coral, però tampoc un
llibre de relats, ja que personatges com ara El
Sorri –responsable del títol, que no destaparé, i
d’un dels finals més tristos que mai he llegit–, El
Pulga i El Silver van i vénen. Creuen històries
amb viatges nocturns a la riera farcida d’esbar-
zers, runa i parelles que busquen un picadero;
als portals de pisos clònics on s’hi ajeuen joves
amb tofa, grenyes, arracada i la mirada més po-
sada en una citació a Can Brians que en una
matrícula a la Ramon Llull, o a la muntanyeta
d’hores mortes amb pipes i converses porques a
la plaça del Centre (que divideix el barri entre
Can Tonet d’Arriba i d’Abajo). És un entorn
que, més que perdedors, té antiherois que con-
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viuen amb la tragèdia mentre el lector emet un
somriure agredolç de complicitat.

Andreu, musicòfag en un passat a Vértigo
García i un present a La Banda Municipal del
Polo Norte, construeix un recorregut paral·lel
basat en la seva maduració (o no) musical, i que
inclou la discografia iniciàtica dels Queen,
grups AOR a mig camí entre el heavy i San Re-
mo i un Eros Ramazzotti que cantava “soy de
donde la ciudad termina, de un barrio sencillo y
popular”, tot i que obvia que acaba dient “donde
casi nadie volverá”.

17 maneres es basa en una fórmula, en apa-
rença, planera i propera a l’skaz, estil en prime-
ra persona pròxim a la paraula parlada i el llen-
guatge col·loquial. Andreu, però, ha necessitat
set mesos de redacció –res, doncs, d’un parell
de caps de setmana banyats en cafeïna– i el pri-
mer capítol ja feia set anys que el tenia escrit. La

història fuig del paternalisme i s’endinsa en un
retrat sociològic d’un barri marginal –o de l’eu-
femisme que vulgueu: suburbi, ciutat dormito-
ri o barri obrer–, que aixeca somnis fora de les
muralles destinats a acollir l’efecte crida dels
anys seixanta gràcies a les empreses tèxtils dels
avis dels llançadors de penals córner. Eren, i
són, barris que pateixen comentaris burletes i
pejoratius des dels centrus endreçats amb Mas-
simo Dutti i pastisseries bufones; barris amb
bars Nevada de ionquis, borratxos tortuga (in-
ofensius) i cigala (claven monòlegs), però sense
complexos a l’hora de combinar el lumpen
amb immigració i minories ètniques. El món
literari sempre ha elucubrat sobre la gran no-
vel·la de Barcelona. Andreu, menys pretensiós,
ha escrit la d’un barri en una ciutat postindus-
trial de 200.000 habitants al Vallès Occidental. I
no, no és Sabadell. ❋
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