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l de la narrativa és un dels gèneres
més difícils i exigents per a qualse-
vol autor que se’l prengui de mane-

ra seriosa, que vulgui fer una obra de veri-
tat: l’esforç de contenció, de no escriure ni
un sol mot que no sigui ineludible –com
recomanava Anton Txékhov, un dels
grans, grans mestres– comporta una capa-
citat de reescriptura quasi infinita; arribar
a la versió final, definitiva, de cada conte
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suposa una tasca hercúlia. Una feinada
que, massa sovint, no es veu degudament
compensada per l’atenció dels lectors i lec-
tores que, manta vegades, acaben de llegir
una narració i, si no és tan explícita com
estan (malauradament) acostumats, es
queden amb la sensació d’haver-se perdut
pel camí.

És per totes aquestes circumstàncies
que el primer que crec que cal receptar a

aquells que s’aventurin a immergir-se en
aquest volum, traduït per Miquel Cabal
Guarro, és paciència; no pas molta, això
potser seria demanar massa, però sí prou.
Paciència per entendre que tant pel llen-
guatge com pel seu contingut, del tot in-
transcendent en aparença –“tenia un as-
pecte repulsivament vulgar”–, l’obra de
l’autora russa requereix un imprescindible
temps d’adaptació, d’agafar-li el to, el rit-
me i, en definitiva, el què.

Un què –una manera de veure, viure,
escriure i descriure el món– que no ens
deixarà indiferents, que, com succeeix, per
exemple, amb un altre narrador de raça,
George Saunders, ens podrà acabar agra-
dant d’allò més o resultant indigerible
(fins i tot ens pot semblar que està jugant
amb la nostra credulitat lectora, fent-nos
passar bou per bèstia grossa), però, tant si
és per una opció com per l’altra, recorda-
rem llarg temps la seva literatura.

Atès que, considero, els cànons literaris
no són més que una (fal·lible) guia per a
incauts, tenim tot el dret a decantar-nos
per una o altra opció. Això sí, primer ens
caldrà llegir les narracions. Algunes d’elles
–aquelles en les quals la voluntat d’inno-
var en el llenguatge, l’obsessió per la for-
ma, desequilibra la balança entre conti-
nent i contingut que caracteritza la millor
literatura (la literatura, de fet)–, discuti-
bles, segons el meu parer. D’altres –en les
quals l’autora s’oblida d’aquesta voluntat
d’anar més enllà, d’épater; verbigràcia, El
fill de la Tamara i Baies verdes d’agrassó–,
magnífiques.

Unes històries d’amor –en realitat, de
desamor, de marginació, de solitud,
d’amors impossibles en una Rússia post-
soviètica curulla de pobra gent, d’humiliats
i ofesos– que mereixen molt la nostra aten-
ció i lectura comprensiva. ❋
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Encontres amb l’evolució
urant bona part de la història de
la humanitat, ciència i filosofia
han estat considerades una matei-

xa realitat. Formen part d’una realitat que
neix de la inquietud de les persones d’en-
tendre el món, però els seus mètodes de
treball i el tipus d’informació que aporten,
si bé complementaris, són i han de ser ne-
cessàriament diferents. Fou al Renaixement
quan es va produir la seva separació episte-
mològica però, tanmateix, des de llavors la
relació entre la ciència i altres branques de
la cultura humana, com la religió i la políti-
ca, sovint no ha estat fàcil. Un dels camps
on possiblement més encontres s’han pro-
duït ha estat el de l’evolució.

D Jordi Agustí, professor d’in-
vestigació a l’Institut de Paleo-
ecologia Humana i Evolució So-
cial, a Tarragona, és un dels
grans experts mundials en evo-
lució humana. Ha dirigit projec-
tes a Europa i el nord d’Àfrica, i
forma part de l’equip d’investi-
gadors del prolífic jaciment de
Dmansi, a Geòrgia. Autor de lli-
bres de divulgació, ens ofereix
l’imprescindible La sonrisa de
Leonardo, on ens explica de ma-
nera amena alguns dels conflic-
tes entre les teories científiques
evolutives i altres camps del co-

neixement. Des del gran i polifa-
cètic Da Vinci fins a un dels més
influents biòlegs evolutius de la
segona meitat del segle XX, S.J.
Gould, passant per l’inevitable
Darwin i per persones d’una
immensa talla científica i huma-
na com De Chardin, ens explica
amb anècdotes la relació entre la
ciència evolutiva i l’art, la religió,
les ideologies i la praxi política.
Una manera reflexiva d’enten-
dre per què aquesta relació ha
estat, i sovint encara és, difícil,
des de la mateixa idiosincràsia
evolutiva de la nostra espècie. ❋
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