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l col·lapse de la postmo-
dernitat ha deixat la cul-
tura del món actual en

una situació més aviat precària. 
De totes les solucions proposa-
des com a possibles sortides n’hi
ha dues que obren noves pers-
pectives:  assumir la postmoder-
nitat com un estadi de la moder-
nitat o produir una síntesi signi-
ficativa entre els dos moviments.

Al seu nou poemari, L’Oració
Total, Carles Camps Mundó ha
optat clarament per la fusió de
qualitat entre modernitat i post-
modernitat.  De la modernitat
reivindica la forta càrrega d’au-
toreferencialitat i el sentit infran-
gible de tradició i d’exigència
moral, intel·lectual i artísti-
ca. Per la banda de la postmoder-
nitat, el poeta reclama la llibertat
creativa, la infinitud del text i la
independència ideològica. 

L’Oració Total és una de les
obres més extraordinàries de la ja
llarga trajectòria del poeta i in-
dubtablement un dels poemaris
més ambiciosos dels darrers
temps a la lírica catalana.  El títol
ens remet directament a La esta-
ción total (1946), de Juan Ramón
Jiménez, on el geni andalús va as-
sajar d’assolir la totalitat per via
d’un aprofundiment complet en
la seva pròpia humanitat, amb
un cert nivell de desbordament
cap a la mística.

Camps també parteix del plan-
tejament de la voluntat d’assolir
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la totalitat per mitjà del discurs
poètic, però emprèn camins dife-
rents i arriba a conclusions ben
divergents. 
    De fet, L’Oració Total és un ex-
cel·lent poema llarg modern, di-
vidit en set parts (la xifra simbò-
lica de la totalitat), subdividides
en vint-i-cinc composicions au-
tònomes, en què l’autor s’aproxi-
ma al tema central des de diver-
sos angles.  Per exemple, la bellís-
sima segona part del poema ens
proposa una identificació plena
amb la realitat immediata per
mitjà d’una cancel·lació de la
consciència personal i el sentit de
la historicitat, que recorda la re-
ducció eidètica de la fenomeno-
logia segons Husserl. Evident-
ment, Camps acaba reconeixent
la impossibilitat de l’èxit
d’aquesta via, per molt atractiva
que sigui.
    I a partir d’aquí el llibre es tor-
na més inquisitiu i problemàtic,
qüestionant la funció mateixa
del llenguatge, insistint en el pa-
per primordial de la memòria,
remarcant la qualitat definitiva-
ment fugissera de la vida i posant
en relleu la complexitat inconte-
nible de la condició humana.  La
conclusió s’imposa:  la totalitat
és inabastable i, tal com va de-
mostrar Levinas,  fins i tot con-
traproduent i perillosa. Camps
ho resumeix en un vers tan lapi-
dari com magistral:  “Som restes
prèvies de l’impossible.” ❋
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NARRATIVA CIENTÍFICA DAVID BUENO I TORRENS

egons el químic i escriptor Carl Djeras-
si, la ciència en ficció és “el gènere lite-
rari que utilitza arguments i trames

narratives de caràcter científic on es plante-
gen dilemes ètics relacionats amb la ciència i
la implicació social d’aquesta”. Sovint,
aquests relats són escrits per científics que, a
banda de la seva tasca professional, són tam-
bé uns autèntics lletraferits. I n’hi ha una bo-
na colla que són de parla catalana. Amb
aquest plantejament, Mètode ens presenta
una nova monografia titulada, precisament,
Científics lletraferits, editada per dos actius
membres d’aquest col·lectiu: el biòleg, pro-
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fessor i escriptor Jordi de Ma-
nuel, i el metge, investigador i
també escriptor Salvador Macip.

Conté vint històries indepen-
dents escrites per vint científics
lletraferits, entre els quals n’hi ha
de prestigi reconegut, com Mi-
quel de Palol, Carles Zafón, Isi-
dre Grau, Amàlia Lafuente i Da-
niel Closa. En les narracions,
agrupades en set categories
–Història, art i atzar; Vida i mort;
Ciència i crims; Interfícies i jocs;
Fer ciència; Paisatges naturals i

humans i Altres mons–, desfilen
personatges quotidians a través
d’imaginatives, però sovint molt
reals, trames cientificomèdi-
ques. També apareixen elements
ben nostrats, com castellers, hos-
pitals afectats per les retallades,
centres universitaris i ecosiste-
mes naturals i humanitzats, i en-
veges, èxits, triomfs, somnis i
desenganys. No totes tenen la
mateixa qualitat literària, però
tanmateix superarien amb molt
bona nota els estàndards del
conte curt; i sens dubte fan bona
la cita inicial respecte què és la
ciència en ficció: científics lletra-
ferits amb ganes de reflexionar, i
de fer reflexionar. ❋
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