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Jostein Gaarder ens parla a ‘Maya’ de biologia evolutiva i d’ecologisme

Gaarder parla del Big Bang
N A R R A T I V A J O A N J O S E P I S E R N
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N
o sé si a vostès els
passarà el mateix,
però he d’admetre
que sento simpatia
per Jostein Gaarder

(Oslo, 1952). M’és grata la seva
trajectòria de professor d’insti-
tut que un bon dia es desco-
breix posseïdor d’una tardana
vocació literària i que amb el
seu primer llibre –El món de So-
fia (1991)– aconsegueix un èxit
mundial d’aquells que passen
només una vegada cada dècada
amb traduccions a una cin-
quantena de llengües i xifres de
vendes multimilionàries. I tro-
bo molt intel·ligent per la seva
part que, lluny de deixar-se ar-
rossegar per la ronya de la fa-
ma, es dediqués a consolidar a
poc a poc el seu aprenentage
literari amb cinc o sis llibres
posteriors menys ambiciosos
que El món de Sofia però amb un
grau de dignitat apreciable. Po-
sats a dir, m’entendreix també
que Gaarder inverteixi una part
dels seus abundants drets d’au-
tor en la Fundació Sofia, que
cada any concedeix un premi
de 100.000 dòlars a una perso-
na o entitat que s’hagi destacat
en la defensa del medi ambient.
Una fundació creada per ell i
que, per si algú tenia algun
dubte sobre les seves finalitats,
té com a lema una frase atri-
buïda a Gandhi: “Mai subesti-
meu la vostra capacitat per
canviar el món”. I ara, amb la
seva darrera novel·la a les lli-
breries, m’agrada constatar que
quasi deu anys després d’El món
de Sofia Jostein Gaarder es veu
amb cor d’incorporar un nou
element a la seva obra: l’ambi-
ció literària.

Com a bon professional de
l’ensenyament, Gaarder posse-
eix dues virtuts: curiositat sense
límits i afany divulgatiu. I, de
fet, tots els seus llibres pivoten
al voltant d’aquests eixos. La
curiositat del nostre home el
porta a interessar-se pel que és
enigmàtic, per l’altra realitat
que habita sota la pell de les
coses convencionals i pels rere-
fons ideològics que hi ha en els
orígens de les tradicions i dels
hàbits. I un cop assumides les
entreteles d’aquests petits se-
crets la seva vocació de mestre
l’empeny a explicar-nos-els de
la manera més amena possible.

M’apresso a dir que, analit-

zats des d’un punt de vista li-
terari, en en els llibres de Ga-
arder s’hi percep més intuïció i
habilitat que ofici i recursos.
Val a dir que el primer a tenir
una consciència clara d’aques-
tes limitacions és ell mateix.
Per això mai l’hem vist fent el
ridícul. Ben al contrari. Fins i
tot alguna vegada –penso ara
en El món de Sofia– la seva intu-
ïció/habilitat l’ha portat a ten-
sar la corda de l’argument i dels
recursos literaris just fins un
instant abans del col·lapse tot
oferint-nos, com a resultat, un
llibre memorable en molts as-
pectes que sap caminar da-
munt la maroma sense perdre
quasi mai l’equilibri.

Una altra cosa que se li pot
agrair a Gaarder és que se li
entén tot. I aquí també crec que
cal parlar d’equilibris i de me-
sura ja que és ben legítim que
un autor difongui les seves ide-
es i prediqui les seves convicci-
ons. El que és lleig, però, és
quan algú cau en l’enfarfega-
ment o en l’homilia. Vet aquí,
doncs, una altra maroma que
l’escriptor noruec sol passar
sense gaires entrebancs.

A Maya Jostein Gaarder s’ha
proposat parlar-nos de la seva
concepció de l’univers, de la fi-
nalitat última de la vida en to-
tes les seves formes i de la fun-
ció de l’ésser humà damunt
d’aquest planeta. El missatge és
ben clar: en la creació del món
hi ha una consciència inicial
que dóna sentit a tots els fenò-
mens que ens envolten. Arren-
glerant-se en les files de la bio-
logia evolutiva, l’autor de Maya
veu l’home com un graó més
en la cadena de la creació al-
hora que no dissimula el seu
desacord vitalista amb la cruel
desproporció que hi ha entre
els milions d’anys que han cal-
arribar a crear una persona i els
escassos segons que basten per
fer-la desaparèixer. Gaarder es
rebel·la contra la brevetat de la
vida i proposa l’amor com un
dels antídots més eficaços con-
tra aquesta injusta despropor-
ció.

De la mateixa manera que
Neil Armstrong, en posar el peu
per primera vegada damunt la
superfície de la Lluna, va dir
que el que feia era un pas in-
significant per a ell però im-

mens per a la humanitat, a
Maya se’ns parla de l’univers
com d’un ésser únic. Un ésser
amb relació al qual el parell o
tres de circumvolucions cere-
brals de més que els humans
tenim respecte d’altres criatu-
res del planeta ens fa detentors
d’una responsabilitat còsmica
que no podem eludir ni un dia
més: la responsabilitat de con-
servar l’entorn. Fins i tot no
s’està d’apel·lar a noves formu-
lacions ètiques, ja que si des de
fa dos mil anys som posseïdors
d’uns drets naturals potser ja és
hora de començar a escriure
una declaració universal de les
obligacions naturals de l’home.

Fins aquí l’entramat ideolò-
gic amb què Gaarder sustenta
la història de Maya. Ben mirat
es tracta d’un canvi significa-
tiu respecte a El món de Sofia:
en ambdós llibres s’intenta
respondre a una mateixa pre-
gunta –“què és la vida?”–,
però per camins diferents. Fa
deu anys la via proposada era
el pensament filosòfic i ara el
protagonisme li correspon a la
biologia evolutiva i a l’ecolo-
gisme.

Tot aquest missatge arriba a
través d’una novel·la. I, com ja
he dit, Maya no és una novel·la
més en la seva bibliografia sinó
que Gaarder, més implicat que
mai en els seus arguments, ha
volgut afrontar el repte de des-
envolupar-los per mitjà d’un
text ambiciós, tant pels objec-
tius finals com per la solució
narrativa. I aquí és on els re-
sultats són més irregulars. En
primer lloc perquè li falta pi-
cardia per embrancar-se en l’a-
ventura de voler explicar tot el
que porta al pap utilitzant el
conegut recurs de la novel·la
dintre de la novel·la. Un recurs
efectista quan funciona bé, pe-
rò perillós perquè obliga l’es-
criptor a seguir unes servituds
per evitar dues coses: la desori-
entació del lector i la despro-
porció dels continguts.

En la primera part, ambien-
tada a les illes Fiji, és on es de-
tecten més aquestes mancan-
ces. En general hi sobren pàgi-
nes, sobretot si tenim en
compte que l’autor ha donat a
aquesta part un format de carta
escrita pel protagonista amb
una certa premura de temps
per motius que em guardaré de
revelar. Més detalls: un parell
de personatges importants en
la trama es passen tota l’estona
recitant-se un seguit de sentèn-
cies pedants i incomprensibles
per uns motius que fins a les
darreres pàgines no s’aclariran.
Vet aquí un recurs que a la ter-
cera vegada que ens el trobem
dinamita la possible càrrega
enigmàtica que l’autor li prete-
nia donar.

Al costat d’aquestes taques
fosques hi ha altres zones de
llum que enlairen el llibre.
Penso en les escenes dialogades
entre el protagonista i un llar-
gandaix que viu a la seva caba-
na. Unes converses en què
l’humor és el lubricant per
fer-nos arribar els conceptes ci-
entífics que s’hi debaten i que
tenen l’avantatge que sap ta-
llar-los en el moment adequat,
abans de fer-se insuportables.
Un altre aspecte reeixit és el
desenvolupament de l’enigma
al voltant del personatge d’Ana,
una ballarina de flamenc. I, so-
bretot, la manera com a les
darreres pàgines es desvela el
truc final i se’ns expliquen les
pistes i les trampes que el text
ha acollit al desenvolupament.

Amb els seus alts i baixos,
crec que val la pena llegir Maya.
Si més no com a constatació
d’un fet evident: Gaarder no és
només un apassionat de les se-
ves idees sinó que té moltes
ganes d’explicar-les i de sentir
que ens divertim mentre ho fa.


