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U na de la matinada, un bar qualsevol. Els integrants de la taula ja

han perdut el compte de les cerveses i els combinats que el seu

fetge ha de patir. La conversa comença a decaure. És en aquest precís moment

quan els temes més rocambolescos comencen a sorgir. Safareigs sexuals,

records llunyans o la joia de la corona: el sentit de la vida. Segurament, és el
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pitjor moment i el pitjor lloc per plantejar-se l’existència, però és l’hora

natural en què aquests temes campen sense censura. La mort acostuma a ser el

centre del debat: què hi ha després de la mort, com prefereixes morir i de

vegades, fins i tot, el clàssic dilema moral de si prefereixes saber la data de la

teva mort o prefereixes viure en la incertesa. El debat està servit i les respostes

sempre són diverses, però potser no sempre gaire raonades amb el núvol etílic

que emboira la ment dels membres del debat. Un altre hàbitat natural en què

aquestes preguntes campen lliurement són els gèneres fantàstics. Les eines que

aquests gèneres et proporcionen et permeten recórrer alguns viaranys que la

mimesi del nostre món no pot recórrer, pel simple fet que la realitat només

ofereix incerteses. I els gèneres fantàstics són precisament el terreny de les

preguntes sense resposta. I pel que fa a l’eterna pregunta de si és millor saber la

data de la teua mort, en la literatura catalana hi ha una tríada de relats de

ciència-ficció que val la pena tenir en compte.

En primer lloc, «Zero a Malthus», de Pere Calders (dins d’Invasió subtil i altres

contes, 1978, Edicions 62), que s’ambienta en un futur on els japonesos

inventen un sèrum perquè la humanitat sigui immortal. Per evitar la

superpoblació i l’absència de recursos, tothom ha de passar un examen als

setanta-cinc anys. Si el superen perquè han fet mèrits suficients per al conjunt

de la humanitat, obtenen una pròrroga; si no, reben l’eutanàsia. En aquest

context, seguim la història d’un home que està a punt de complir els setanta-

cinc, que creu que es mereix seguir vivint, malgrat que sap que no ha fet mèrits

perquè li concedeixin la pròrroga. Tot plegat, se’ns explica des del punt de

vista del nebot d’aquest home, que es mira amb certa comicitat els intents

patètics del seu oncle per voler allargar la seua vida. Amb l’estil càustic que

caracteritza Calders, el conte és un retrat social molt lúcid de com la humanitat

afronta la mort. Per una banda, l’actitud dels joves, que és de negació malgrat

haver-hi una data ja dictada per la mateixa societat. El nebot no es planteja la



seua pròpia mort, tot i veure-la de prop en el cas del seu oncle: té una vida per

endavant i se sent immortal —literalment—. El que li preocupa és quina part

del pastís li tocarà de l’herència. Tracta el seu oncle amb condescendència,

gairebé com si fos un nen capritxós. I una mica és així, perquè davant l’arribada

dels funcionaris, l’oncle té una actitud poc adulta, de voler-se aferrar com sigui

a la vida. Encarna l’instint de supervivència davant la imminència de la mort. I

davant d’això, la pompa d’aquests funcionaris que venen a entrevistar-lo i la

manera críptica com acaben convencent-lo d’avenir-se al procés d’eutanàsia

amb alguna mena de recompensa postmortem, és l’equivalència profana a la

vida eterna que prometen les religions. I el conte acaba amb el suggeriment

—homenatge clar a Make room! Make room! (1966) de Harry Harrison i el

film Soylent green (1974) de Richard Fleischer— que els cossos dels finats es

reciclen com a aliment per als humans, una conclusió que remarca aquest cicle

de la vida tancat que promouen les polítiques malthusianes.

Un mateix to irònic caldersià trobem en el conte «Una tomba de vida», de Jordi

Masó (dins Les males herbes, 2022, Males Herbes), però amb la diferència que,

en comptes d’una mort obligada per l’Estat, la data de la mort la determina la

ciència, amb un invent que permet determinar ja des del moment de néixer la

data exacta de la mort. Com passa amb «Zero a Malthus», aquest invent capgira

del tot la manera d’entendre la vida i la mort. La coneixença de la data de

defunció deriva en una societat molt més hedonista i també molt més

calculadora, perquè les persones poden planificar de manera més precisa els

seus objectius vitals: «La mort deixava de ser un destorb, un neguit, per

esdevenir la culminació conseqüent d’una trajectòria vital. La gent se n’anava

complaguda, conforme, perquè en venir al món ja se’ls havia comunicat quan

l’abandonarien». És a dir, que acaba donant un cert sentit a l’existència.

Malgrat tot, l’aleatorietat dels anys de vida que queda a cadascú per endavant

també provoca friccions amb els que tenen més anys de vida i un augment de la



taxa de suïcidis entre la gent amb duracions de vida curtes. En aquest context,

seguim la història de l’Hèctor Cruanyes, que només li queda un dia de vida i

està en plena commemoració de la Cerimònia de Vida, una mena de funeral en

vida per poder-se acomiadar dels éssers estimats. Com passa amb el conte de

Calders, els que encara tenen molta vida per endavant tracten el moribund amb

condescendència o l’ignoren, perquè acaba sent un record incòmode que ells

també moriran. El problema arriba quan l’Hèctor, l’endemà, descobreix que no

ha mort, que hi ha hagut alguna mena d’error en el seu cas. Això provoca una

reacció paradoxal. En comptes d’alegrar-se’n, els seus éssers estimats l’ignoren,

envejosos, com si fos un mort vivent. Irònicament, el fet que ara visqui amb la

incertesa de no saber quina serà la data de la seua mort el converteix en un

pària social.

Les distopies sempre engendren pàries socials. Individus que voluntàriament o

no es veuen distanciats d’una societat excessivament homogeneïtzadora. Els

pàries de «Zero a Malthus» i «Una tomba de vida» es veuen beneficiats amb una

pròrroga d’una duració de vida prèviament establerta. Els primers, servint-se

de les excepcions d’un sistema elitista i meritocràtic que permet que un petit

grup de gent elegida per un sistema de tria opac pugui viure uns anys més al

que es permet per llei, a costa de convertir-se en unes pelleringues vivents; els

segons, perquè han experimentat l’aleatorietat de ser una excepció d’una regla

científica aparentment infal·lible. Cap dels dos volen canviar el sistema, no

tenen pas un esperit rebel, sinó que s’hi amotllen; i en el cas del segon, el fet de

convertir-se en un pària de manera involuntària fa que perdi el seny. Els pàries

socials de «Soc la llevadora» de Roser Cabré-Verdiell (dins d’Extraordinàries,

2019, Males Herbes), en canvi, que es mencionen molt de passada, recorden

més distopies com Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, rebels voluntaris que

s’allunyen d’una societat que no accepten. També la distopia de Cabré-Verdiell,

amb el to poètic i reflexiu que s’allunya del narrador cínic dels altres dos



autors, és molt més cruenta i violenta. En aquest cas no es tracta de  cap

invenció científica, sinó pel fet que el món està dominat per un secta que

esterilitza els homes i les dones, i només permet reproduir-se als humans quan

tenen 28 anys en una gran orgia col·lectiva de 24 hores de durada. Com en el

cas de Calders, hi ha una data límit de la mort marcada, en aquest cas és als 56,

que és quan es considera que el cos humà comença la seua decadència

definitiva i en commemoració del gran sacrifici ritual que va començar la

fundadora de la secta i 23 acòlits més als 56 anys, ofegant-se amb una bossa de

plàstic. La protagonista de la història és una gran al·legoria de la no-maternitat.

És una dona que, malgrat que va accedir a participar a l’orgia ritual, va perdre

la criatura finalment amb un avortament, i va consagrar la seua vida a fer de

llevadora. Però en comptes de ser llevadora de nounats, és llevadora de gent

que vol acabar amb la seua vida abans de temps i els assisteix en aquesta

eutanàsia encoratjada per la societat. L’escena de l’home que es llença del

balcó d’un hotel i que acaba sent aplaudit per la gent que hi ha allà aplegada és

ben paradigmàtica. En llegir aquest conte, venen de seguida a la ment distopies

teocràtiques com El conte de la serventa (1985), de Margaret Atwood; però

també en l’escena final de suïcidi col·lectiu davant la pantalla és impossible no

pensar en 1984 (1948) de George Orwell.

Malgrat les diferències evidents, els tres contes ens expliquen una mateixa

cosa: com la visió que tenim de la mort configura la nostra societat. Que la

mort sigui una incertesa fa que la nostra ment, com a autoprotecció, ignori la

nostra condició de mortals i cerqui una estabilitat que sempre serà irreal,

perquè la mort —nostra o de gent del nostre entorn— sempre l’estroncarà.

Vivim en una societat que pren l’estabilitat com una assumpció, que veu els

conflictes bèl·lics, la malaltia i les violències com una cosa distant, i només

acceptem la mort en els ancians perquè «ja eren grans». La mort no existeix fins

que arriba. I no se’n parli més. Només sobresurt en aquestes converses etíliques



a altes hores de la matinada, quan la nostra ment s’autosaboteja i fa reflotar

aquesta certesa incòmoda que el nostre jo sobri vol amagar. Sempre va bé fer

memòria, per no perdre’ns en la inèrcia de la falsa estabilitat. Per sort o per

desgràcia, per als abstemis, encara ens queda també la literatura per recordar-

nos-ho.
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Edgar Cotes (Balaguer, 1997). Graduat en Traducció i Interpretació i

estudiant del màster d'Estudis Avançats de Llengua i Literatura

Catalanes. És traductor, corrector i editor de subtítols a TV3. Com a

autor, ha publicat el llibre de microcontes Els híbrids minvats

(Edicions SECC, 2017) i els seus contes han aparegut en diverses

antologies. Expert en gèneres fantàstics i membre de la Societat

Catalana de Ciència-Ficció i Fantasia.
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