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El projecte T6 de suport a la
dramatúrgia catalana
contemporània endegat pel
TNC ha tingut el mèrit d’estre-

nar les obres escrites a peu d’escena
d’un nombre considerable de drama-
turgs de procedències, interessos i es-
tils molt diferents (des de J. Galceran
a A. Mestres, passant per R. Sirera o
G. Vàzquez). L’edició d’aquests tex-
tos ha permès d’atresorar, fins ara,
nou volums dobles en una sèrie especí-
fica, el darrer lliurament dels quals
inclou dues peces de la nova etapa del
T6: La millor nit de la teva vida, de
Jordi Silva, i En defensa dels mosquits
albins, de Mercè Sarrias.

Silva arranja una comèdia juvenil,
sexuada i “edificant”, que, en el millor
dels casos, aspira a reflectir la inestabi-
litat de les relacions afectives i la por
als compromisos sentimentals. N’és el
protagonista un jove, en Marc, que
opta pel carpediem sexual més desen-
frenat. Els diàlegs de 2 o 3 personat-

ges es combinen amb els monòlegs
telefònics de Sílvia, una vídua
mòrbida, especimen classificable en
l’amor líquid que teoritza Z. Bauman.

La millor nit de la teva vida sembla
que vulgui parodiar les relacions senti-
mentals i fins els arguments de les pel-
lícules porno vagament inspirades en
les perversitats sàdiques de l’època vic-
toriana. La simetria invertida al final i
l’al·lusió a la fugida de Sílvia, repeti-
ble en el cas de Marc, embasten una
trama d’una banalitat i una
superfluïtat esfereïdores. L’autor de
Ja en tinc 30! retrata una joventut his-
tèrica, estereotipada i paleoprogre, es
complau en la rialla fàcil de comèdia
juvenil nord-americana i posa en solfa
un registre lingüístic pobríssim.

En defensa dels mosquits albins en-
trellaça les historietes de diversos pro-
totipus de la urbs postmoderna enca-
pçalats per una super-dona-mare-inte-
grada-en-hores-baixes. Alternades
amb instantànies entre esbojarrades i
simbolicodistanciadores, les escenes
dialogades tenen com a eix l’atabala-
da vida d’aquesta dona, que ha de
compaginar la política subalterna
amb la condició de mare neuròtica
d’una adolescent malcriada. Tangen-

cialment, l’asèptica comèdia de
Sarrias toca temes com ara la
confrontació entre els ecologistes i els
interessos del govern de torn, la
imposició de quotes femenines en els
càrrecs polítics, les dificultats d’entesa
entre pares i fills, la indisciplina a les
aules o la dissolució de les esperances
juvenils de canviar el món.

Sarrias té la virtut de la concisió
màxima: en escenes lacòniques i
dinàmiques, aconsegueix insinuar
caràcters i recrear situacions flash
d'una certa eficàcia dramàtica. Com a
comèdia, és molt més refinada
dramatúrgicament que la de Silva,
amb puntes i tot d’ironia negra, però
pateix d'una innocuïtat i una futilitat
similars: el tema ecològic —a què al-
ludeix el títol— és un pretext
anecdòtic amb què es pretén d’escar-
nir la “defensa de les causes petites” i
el model de vida d’avui. Tot molt epi-
dèrmic. No són les úniques comèdies
d’aquest estil: pertanyen, amb els mati-
sos que calgui, a una determinada
dramatúrgia, inoculada de guionatge
televisiu, comèdia situacional nord-
americana i patronatge estilístic de
sèrie, que ha fet estralls en l’escena
catalana d’aquests darrers anys.

El naixement d’una nova
consciència
Eudald Carbonell
Ara Llibres
183 pàgines. 18 euros

L’antropòleg Arnold Gehlen
va anomenar “fal·làcia del
curtcircuit” la pretensió
d’aïllar una manifestació més

del procés d’humanització, tot pre-
sentant-la com l’única causa explica-
tiva. En el cas d’aquest llibre d’Eu-
dald Carbonell (Ribes de Freser,
1953) això s’esdevé clarament en
relació al paper atorgat a la tècnica,
com a clau de volta per donar
compte dels trets distintius de l’ésser
humà. La consciència, el llenguatge
o la sociabilitat, tot s’explicaria a par-
tir de l’ús i producció d’instruments.
Potser tampoc no calia entrar en po-
lèmica amb les teories de Lewis
Mumford o de Heidegger, però sí
que s’hauria agraït introduir algun
contrapunt crític al paper de la tècni-
ca, ni que sigui en la línia del que
deia Ramon Gómez de la Serna, se-
gons el qual “no hi ha petons
fòssils”. El que, aplicat a la valoració
d’allò que marca l’evolució del pro-

cés d’humanització, suggereix de ma-
nera immillorable que segurament
s’ha exagerat el paper dels artefactes
tècnics, perquè en tractar-se del que
en queda més constància (a diferèn-
cia del pensament, els sentiments o
les relacions socials), sembla també
allò més important.

El llibre que comentem sembla
bastit sobre tres principis, el sentit
dels quals s’encadena temporalment
i lògicament: “la tècnica ens fa hu-
mans”, “cal socialitzar el coneixe-
ment”, i això a la llarga ens portarà
a una època de “consciència crítica
de l’espècie”. Unes idees que es van
repetint una i altra vegada, fins al
punt de trobar-nos fragments sen-
cers gairebé calcats, i que porta a
pensar que al text li sobren moltes
pàgines. I això, a diferència d’altres
obres de divulgació científica, publi-
cades recentment en català, com
Contra Natura (Bromera, 2006),
d’Arcadi Navarro i Cuartiellas, un
llibre magnífic en què contínuament
s’aporten noves dades aclaridores so-
bre el fonament natural o evolutiu
del comportament humà, tot mante-
nint alhora el rigor científic.

Carbonell és també autor d’obres

com Planeta humà (2000) o Encara
no som humans (2002), publicades
ambdues a l’editorial Empúries, i
darrerament també ha estat notícia
per la divulgació, a la revista Presèn-
cia, d’un manifest, serè i com-
promès, a favor d’un catalanisme in-
tegrador, social i progressista, titulat
Catalunya, poble i nació, on es defi-
neix com “d’esquerres i catalanista”,
abans que “catalanista i d’esquer-
res”. Amb tot, el prestigi d’Eudald
Carbonell prové sobretot de la seva
tasca com a codirector de les excava-
cions als jaciments d’Atapuerca.

De fet, sol passar que l’ “excedent
d’entusiasme” que genera l’èxit en
un àmbit molt concret porti a sentir-
se autoritzat per parlar sobre qualse-
vol altra qüestió, el que d’entrada
tampoc no té perquè desqualificar-
se si les idees són bones. El perill,
com en el cas del llibre que ens ocu-
pa, més aviat és creure’s una mena
de visionari, tal com indica proposar
“la integració crítica de la nostra es-
pècie en un nou col·lectiu còsmic”, o
el fet de tenir ja preparat el nom
(”Homo ex-novo”) per a la nova es-
pècie d’ésser humà, l’adveniment de
la qual s’anuncia.

No tots els homes de lletres han estat disposats, com
Angelus Silesius, a no preguntar-se el per què de les
coses: “Die Rose ist ohne warum”, va dir en una
ocasió celebradíssima, i molt poètica: “La rosa és

sense per què”. En el deixant de la sofística grega, i potser
encara més de Sòcrates, en els diàlegs dels quals sempre es
vol saber el per què de les coses —encara que en l’obra de
Plató, especialment, sovint es tracti d’interrogacions
retòriques— hi ha hagut una sèrie d’homes lletrats que
s’han qüestionat des de les coses més recòndites —com ara
l’existència de Déu— fins a les coses més elementals. De
vegades, això sí, les preguntes resulten d’una inutilitat i un
absurd gairebé còmics. En la tradició clàssica, Plutarc —en
el capítol dedicat a les “Qüestions naturals”, dins les famo-
ses i admirables Moralia— es preguntava el per què de coses
tals com: “¿Per quina raó l’aigua del mar és inadequada
perquè els arbres se’n nodreixin?”; “¿Per què les aigües de
pluja que cauen entre llamps i trons són més aptes que les
altres per regar les llavors?”; “¿Per quina raó aquells qui
caminen sovint entre vegetació humida a causa de la rosada
pateixen la lepra en les parts del cos que han fregat els
matolls?”; “¿Per què es maregen més els qui viatgen per mar
que els qui ho fan pels rius, encara que faci bon temps per a
la navegació?”; “¿Per què l’aparició d’un calamar és indici
d’una gran tempesta?”; “¿Per què les llàgrimes dels porcs
senglars són dolces, mentre que les dels cérvols són sala-
des?”; “¿Per què els gossos persegueixen i mosseguen la
pedra que un home els tira, i s’obliden d’ell?”; “¿Per què les
roses creixen més si al seu voltant s’hi posen plantes d’olor
desagradable?” Trobareu les respostes corresponents en
qualsevol edició de les Moralia plutarquianes, per exemple
la de Madrid, Gredos, 2002, vol. IX.

Aquest capítol de Plutarc va ser, possiblement, el desenca-
denant d’una sèrie d’obres de l’època moderna que adés es
pregunten el per què de les coses més extravagants, adés
refuten els errors o els tòpics vulgars més escampats: així des
de la Pseudodoxia Epidemica de Sir Thomas Browne (en

trobareu edició castellana amb el
títol usual Sobre els errors vulgars),
fins al Dictionnaire des idées
réçues, de Gustave Flaubert, molt
editat arreu (Diccionari de tòpics, a
Edicions Proa, 1990, en apèndix a
Bouvard i Pécuchet).

Però l’atzar ha fet que un llibre-
ter de Barcelona, Soler i Llach, es-
tablert al carrer de Ludwig van Bee-
thoven, posés a la venda un dels
llibres més estrambòtics sobre la
mateixa qüestió esmentada fins
aquí: un llibre que, ell tot sol, justi-

fica i eleva força graus la categoria literària més aviat minsa
del segle XVIII a les Espanyes. Es tracta del llibre El por qué
de todas las cosas, del doctor Andrés Ferrer de Brocaldino,
Barcelona, Pablo Camins, 1764, reedició de l’edició potser
primera del també català Joseph Giralt, llibreter a la Plaça
Nova entre 1731 i 1748. Aquest llibre arriba al súmmum de
les preguntes absurdes (també en les respostes, és clar) que la
gent era capaç de fer-se quan la ciència tot just començava a
desplegar-se seriosament, i, doncs, hi havia un gran afany
per entendre-ho tot, i més.

Així, per exemple, el Brocaldino es pregunta: “¿Per què
baixem les escales més fàcilment que no les pugem?”; “¿Per
què ja no hi ha gegants, quan en l’Antiguitat n’hi havia?”;
“¿Per què els homes neixen sense cua, a diferència de tots els
altres animals?”; “¿Per què els cecs no són mai calbs?”;
“¿Per què tenim nas?”; “¿Per què fem tant de soroll quan
esternudem?”; “¿Per què els homes que tenen les orelles
grosses i llargues solen ser ximples i ignorants?”; “¿Per què
els homes tenen més dents que les dones?” —això venia
d’Aristòtil, que no es va prendre la molèstia de comptar-les
a uns i altres—; “¿Per què tenim espatlles?”; “¿Per què tenim
cinc dits a cada mà, i no quatre, dos o tres?”; “Per què els
corbs no alimenten les seves cries durant els vuit primers
dies de vida?” —hi afegiré la resposta, que és suculenta:
“Perquè les cries neixen blanques, i com que els pares són
negres, es pensen que no són seves”—; “¿Per què l’home
neix nu?”: això és apoteòsic!

No em digueu que no són preguntes fabuloses. Cansats,
alguns homes de lletra, de les grans preguntes metafísiques
que encara es feia tothom durant el segle XVIII, uns
quants se’n van fer de tan glorioses i ximples com les que
heu llegit. Les respostes, naturalment, també tenen suc i
bruc, i envio el lector, per desgràcia, a la Biblioteca Nacio-
nal, perquè no veig que a Catalunya hi hagi un sol exemplar
públic del Brocaldino. O l’invito a freqüentar les pàgines
web dels llibreters de vell (per exemple, IberLibro.com) per
esperar, amb paciència, que torni a aparèixer un exemplar
d’aquest llibret prodigiós. Per cert: ¿per què ningú no reedi-
ta El por qué de todas las cosas, del doctor Andrés Ferrer de
Brocaldino?
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