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sabut escapar de la terrible lògica
del capitalisme per viure una vi-
da lubricada, sense lleganyes in-
tel·lectuals, extraterrenal i total-
ment macrobiòtica, anterior al
pensament il·lustrat.”
    Altres personatges són Juana
Darc, Rigoberta de Cogorza, Fli-
po Baptista, Rita Rico, Gerardo
Gerundio... Aquest últim, pro-
fessor assetjador, afirma: “Per
desgràcia, l’estudiant és una
mercaderia, entès que representa
una mercaderia en un món de
mercaderies controlat pel mercat
internacional de mercaderies.
Una carrera o un màster ja no
serveixen per a res.” I és que Be-
sora fa una crítica al sistema aca-
dèmic (o hi juga, o amplia la visió
que se’n té), tot i que també al so-
cial sense perdre en cap moment
la capacitat lúdica amb què va al-
ternant reflexions de filosofia
d’alta volada amb escenes de sexe
adolescent (amb rebentada de
grans inclosa); personatges cari-
caturescos ficticis amb molts
noms reals considerats la base de
la cultura moderna; cites en llatí

amb diàlegs en argot català, en què transcriu
la parla típica dels pijos o d’algú amb un apa-
rell d’ortodòncia.

Max Besora (Barcelona, 1981), músic de
formació i professor de català (es nota, per-
què el text és formalment impecable), té un
nervi narratiu i una imaginació tan rica i hu-
morística que, a banda del Lodge ja citat, re-
corda el Marià Veloy de Königsberg, el Jordi
Nopca d’El talent, el Con pecado concebido, de
Sergi Escolano, i Mentre el món explota, de
Roderic Mestres, publicat també per Males
Herbes, per posar exemples recents d’autors
joves. Entre d’altres motius perquè el to de
comèdia no vol minimitzar la càrrega crítica
i intel·lectual, al contrari, la reforça. ❋

Exuberància
intel·ligent

NOVEL·LA LLUÍS LLORT

egons el DIEC2, astracanada és una
“peça teatral còmica caracteritzada
per una acció desbaratada”. Sovint,

aquest terme es fa servir amb intencions pe-
joratives, però no és el cas pel que fa a La tèc-
nica meravellosa, segona novel·la de Max Be-
sora, que el 2011 va publicar la també molt
personal Vulcano.

Besora parodia les anomenades novel·les de
campus, com les que ha escrit David Lodge,
també amb molta càrrega humorística. Però
va més enllà i afegeix elements estripats però
coherents dins el món que crea. Les conne-
xions amb la realitat eviten amb molta habi-
litat que ens perdem en una galàxia llunyana
on tot s’hi val.

La novel·la té lloc el 2012, en el que podria
ser un present paral·lel, a Sant Jeremies, un
complex universitari que reuneix “la més alta
congregació de ments privilegiades de tot el
país per metre quadrat”. Un espai on hi ha la
plaça dedicada al novel·lista victorià Antho-
ny Trollope, el parc Nathaniel Hawthorne, la
carnisseria Pompeu Fabra i residències per a
estudiants com la Don Delillo, on els estu-
diants escolten grups de música com Les Pa-
tates Depressives, fumen tabac marca Almo-
gàvers, mengen pizzes de sardina amb ous de
guatlla i magdalenes de Proust. I on es filmen
programes de televisió amb actors disfressats
de Rousseau, Hume, Diderot i Caterina II de
Rússia... Els referents intel·lectuals o quoti-
dians són constants i divertits, exuberants.

Tot i ser una novel·la força coral té dos per-
sonatges amb més protagonisme, Juan Ra-
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mon Calostre, conegut com a J.R., l’únic és-
ser humà nascut a Sant Jeremies (probable-
ment fill de dos estudiants fogosos que el van
abandonar) i al qual li surt una lleganya in-
tel·lectual amb una gruixuda crosta perquè
se sent “imbècil, irracional, brut i menys-
preable, un perdedor inútil, un porc fastigós,
un cretí vergonyós” i té la cara plena de grans
de pus. L’altra és la Rosseta Stone, atractiva i
de casa bona, defensora dels llibres en paper,
que trenca la relació de parella amb J.R. i que
queda abduïda pel gruixut volum La tècnica
meravellosa, d’un guru anomenat Allioli
Rinpoche, líder de la Universitat Infinitista,
una mena de secta: “L’infinitisme és la nova
ètica del segle XXI [...] una neoètica que ha
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CIÈNCIA DAVID BUENO I TORRENS

a una mica més de 150 anys, Charles
Darwin va posar les bases de la teoria
actualment vàlida de l’evolució en

proposar, a la seva influent obra l’Origen de
les espècies, un dels mecanismes que contri-
bueixen al fet de l’evolució, la selecció natu-
ral. Tanmateix, des de la seva proposta, que
deixava moltes preguntes obertes, com per
exemple d’on sorgia la variabilitat necessària
perquè la selecció natural pogués actuar, el
progrés dels coneixements en biologia mole-
cular, cel·lular i del desenvolupament, genò-
mica i epigenòmica, microbiologia, ecologia
i ciències del comportament, entre altres, ha
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La teoria de l’evolució, revisada

aportat una allau d’informacions relaciona-
des amb l’evolució que s’han anat integrant
progressivament en l’anomenada teoria sin-
tètica de l’evolució (o neodarwinisme).

Aquesta teoria, que explica cada cop de
manera més precisa el fet natural de l’evolu-
ció de la vida, és ara molt més complexa i
completa del que podríem imaginar, amb
processos i fenòmens biològics que perme-
ten explicar tant els petits canvis evolutius
com també els grans salts que de tant en tant
semblen haver-se produït. Comprendre
l’evolució és clau per a qualsevol persona in-
teressada en les ciències biomèdiques, però

també ho és per a tothom que tingui interès
per la cultura, atès que alguns dels seus conei-
xements han penetrat profundament en altres
disciplines, com ara la filosofia, la sociologia,
la pedagogia, la literatura, l’art i, fins i tot, l’èti-
ca. A Notícies sobre evolució, Jaume Terradas,
fundador del Centre de Recerca Ecològica i
Aplicacions Forestals –CREAF– i catedràtic
emèrit d’Ecologia de la Universitat Autònoma
de Barcelona, fa un repàs magistral i absoluta-
ment entenedor a les novetats més fascinants
que han obligat a posar al dia els coneixements
i les teories sobre evolució. Divulgació en ma-
júscules a l’abast de tothom. ❋
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