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CIÈNCIA DAVID BUENO

El debat transgènic portat a taula
a utilització de la biotecnologia en
molts aspectes de l’alimentació ha ge-
nerat, des dels seus orígens, un gran

debat que ben aviat va escapar dels argu-
ments purament científics cap als polítics i
socials, barrejant-los de manera sovint, i a
vegades deliberadament, confosa. Per exem-
ple, si acostumem a beure llet de soja és fàcil
que a l’envàs digui que ha estat feta amb soja
“no modificada genèticament”. Si en comp-
tes d’això posés que ha estat feta amb soja
transgènica, la compraríem? Per què? Tan-
mateix, sabem del cert què és un transgènic,
com es fa i quines implicacions té? I sabem
què no és un transgènic? Són perjudicials,
com diuen algunes persones, o bé són la so-
lució a una bona part dels mals de la huma-

L nitat, com diuen altres? Per con-
tribuir a resoldre aquests dub-
tes, José María Seguí, professor
de biotecnologia a la Universitat
Politècnica de València i investi-
gador en el camp de la biologia
vegetal, ha escrit un “manual de
supervivència en el debat trans-
gènic”, Biotecnologia al menú.

Com diu l’autor, l’objectiu del
llibre és abordar els mites i lle-
gendes sobre els transgènics i
aportar-hi arguments amb rigor
científic, sense oblidar els aspec-
tes polítics, sociològics, psicolò-
gics i comunicatius. Les seves
conclusions potser no agrada-

ran gaire als més crítics amb els
conreus transgènics, però tan-
mateix és un llibre clarament di-
vulgatiu i reeixit, desacomplexat
i ponderat, atrevit i equilibrat
que reflecteix la gran distorsió
que hi ha entre allò que diu la
major part de la comunitat cien-
tífica, avalat per dades, i el que
opina la resta de la societat, en
què s’ha imposat una imatge
completament contrària. Ofe-
reix també una visió clara de les
causes que han originat aquesta
distorsió i de les conseqüències
que podria tenir. I proposa solu-
cions... ❋
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CONTES XAVIER CORTADELLAS

ontes del Bé i del Mal és una copa
trencada. A Èpica d’encàrrec, el pri-
mer conte, el peu d’aquesta copa re-

bot i queda improbablement dret com un eix
o com la llum d’un far que unifica encara tot
el que contenia. En canvi, el receptacle
d’aquesta copa, com diu Guillem, el narra-
dor, tot i que es presenti com un escrivent, es
“desmembra en una dotzena d’universos ir-
regulars”. A mi em sembla que hauria quedat
molt millor si n’hagués dit recipient o vas, pe-
rò la llengua de Cussà és sovint poc polida. I
de paràgraf llarg.

En tot cas, trobem aquests dotze universos
en els dotze primers contes dels tretze de
Contes del Bé i del Mal, un recull que Albert
Rumbo assenyala que pot ser llegit com una
novel·la, cosa que també se’ns indicava en la
contraportada de Contes d’onada i de torna-
da, l’únic llibre de contes que havia publicat
Cussà.

L’eix o el far d’aquests dotze universos és la
Patum, entesa, no només com una festa o un
paisatge, sinó com una mena de religió que
deu compartir la majoria de berguedans.
Fins que no es rellegeixen, però –i val la pena
fer-ho–, deixa una mica als llimbs els ateus
d’aquesta festa com jo.

Al començament d’Èpica d’encàrrec, Gui-
llem ha vist com l’editorial li rebutjava una
novel·la, però li pagava un xec anticipat per
escriure “una parida nova… explícitament
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Una
copa que
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situada a la Patum”. En parla amb Tàlia, la se-
va fillastra, i Tàlia li proposa traslladar al llen-
guatge escènic les anècdotes personals d’uns
interns de la presó de Lledoners.

A Romanços a cal Romaní, el conte que fa
tretze, m’ha semblat entendre que aquells in-
terns eren senzillament berguedans. El pre-
text recorda, és clar, el del Decameron de Gio-

vanni Boccaccio. I si a Contes del Bé i del Mal
trobem moments lírics, dramàtics, de comè-
dia, tràgics o d’epopeia és perquè –també, se-
gons Rumbo– la Patum és tot això i encara
molt més.

La feinada, doncs, que ha fet Cussà és con-
siderable. I amb resultats prou bons. Si ha-
gués de triar, em quedaria amb I encara més
roses, Les nenes maques i Èpica d’encàrrec, que
té la seva continuació a Absència. Tragèdia en
dos o tres actes m’ha recordat alguns dels mi-
llors moments de L’atzar i les ombres, de Julià
de Jòdar. M’han sobrat una mica, en canvi,
l’etarra d’Una altra vida –massa inversem-
blant–, el marc pairal d’Els plecs de cal Pa Sec
–massa tòpic– o algunes reflexions de Gui-
llem que connecten força més fàcilment amb
A reveure, Espanya, una novel·la de Cussà,
que no amb el que ens narra. ❋
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Amb nou títols entre novel·la i contes,
Cussà ha guanyat premis com ara el de
narrativa de Sant Boi (1985), el Fité i
Rossell (2002) i Lector de L’Odissea
(2009) amb ‘El noi de Sarajevo’
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