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U
na de les singulari-
tats de la collita li-
terària de l’any 2000
ha estat el feliç re-
descobriment d’u-

nes obres publicades originà-
riament durant el primer terç
d’aquest segle caracteritzades
per la seva considerable quali-
tat. El primer autor que va
obrir la sèrie va ser Sándor
Márai amb l’Última trobada i
L’herència d’Eszter, el va seguir
Ring Lardner amb Hi ha qui les
vol de gel i ara apareix la fulgu-
rant estrella de Kressmann
Taylor amb la brevíssima obra
Adreça desconeguda.

Darrere el pseudònim literari
de Kressmann Taylor s’amaga
una dona, Katherine Kress-
mann (EUA, 1903-1996). Llicen-
ciada a la Universitat d’Oregon
el 1924, va treballar en una
empresa de publicitat fins a la
Gran Depressió (1929) quan

amb el seu marit es va instal·lar
en una petita granja agrícola al
sud d’Oregon on van viure fins
al 1938. Fou en aquest any que
l’autora va publicar Adreça des-
coneguda a la revista Story amb el
pseudònim de Kressmann Tay-
lor atesa l’opinió de l’editor ja
que l’obra era “massa forta per
aparèixer amb el nom d’una
dona”. Posteriorment Taylor va
publicar Until That Day i Diary of
Florence in Flood i una vintena de
narracions curtes.

ASSASSINAT EPISTOLAR
Respecte a les motivacions per
escriure Adreça desconeguda
(composta per divuit cartes i un
cablegrama) l’autora diu: “Poc
abans de la guerra, uns amics
meus alemanys, cultes, intel-
lectuals, amb bon cor, van tor-
nar a Alemanya després de
viure als Estats Units. En un
període molt curt, van conver-
tir-se en nazis fanàtics. Es ne-
gaven a escoltar la més mínima
crítica contra Hitler. [...] Què ha
fet que canviïn tant, els seus
cors? [...] Alguns joves havien
tornat al país després d’haver
estudiat a Alemanya i explica-
ven la veritat sobre les atroci-
tats nazis. Quan els seus com-

panys de fraternitat van pensar
que seria divertit enviar-los
cartes que fessin bromes de
Hitler, ells van escriure de se-
guida: Deixeu-ho estar. Correm
perill. Aquesta gent no juga. Es
podria assassinar un d’aquests
nazis només escrivint-li cartes”.

Aquesta és la base i el rere-
fons del llibre. Una correspon-
dència entre dos amics i socis
en el món de l’art, Martin
Schulse, alemany, i Max Ei-
sentsein, jueu nord-americà,
intercanviada entre el novem-
bre de 1932 i el març de 1934.
Adreça desconeguda a més de ser
la narració d’una venjança per-
sonal és, tal com afirmava el
suplement literari del New York
Times, el 1939: “La denúncia
més rotunda del nazisme que
ha aparegut mai”. La humani-
tat hauria d’esperar encara una
dècada per tenir una visió glo-
bal dels horrors del nazisme i
de la condemna unànime de la
multitud de supervivents, testi-
monis i persones simplement
netes de cor les veus de les
quals han arribat fins als nos-
tres dies. La singularitat de l’o-
bra de Kressmann Taylor con-
sisteix a haver estat escrita
abans de l’inici de la guerra,

cosa que revela els dots visio-
naris de l’autora.

Adreça desconeguda més que
una novel·la és una narració
curta, una nouvelle, a la manera
de La transformació de Kafka, tot
i que el plantejament i les in-
tencions són absolutament di-
ferents. És un text dens, eficaç,
que posa de manifest la freda
determinació d’una mentalitat
implacable que aconsegueix
venjar-se, que aplica la dita ull
per ull, dent per dent, i ho fa
amb una gran economia de
mitjans, sense perdre la inten-
sitat pròpia del gènere episto-

lar, sense faramalla, on, tal com
assenyalava Hemingway, el
conte mostra solament un
quinze per cent de l’iceberg,
que amaga la resta de glaç sota
l’aigua. És en aquest sentit que
el llibre de Kressmann Taylor
diu tant pel que diu com pel
que calla, ja que oculta sota la
superfície del text un univers
de suggeriments, d’intencions
subterrànies que el lector intu-
eix, percep i acaba impactant-lo
profundament. Adreça descone-
guda és una petita obra d’art
que el lector sensible no s’hau-
ria de perdre.
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L’
ADN present en el
nucli de cada una
de les cèl·lules del
nostre organisme
és la molècula fo-

namental de la vida. La seva
estructura, que conforma els
gens, conté la informació he-
reditària que determina la
naturalesa de gairebé totes les
molècules del nostre cos. El
descobriment l’any 1953 de
l’estructura de doble hèlix de
l’ADN per part de James Wat-
son i Francis Crick va obrir
una nova etapa en el desen-
volupament de la genètica
molecular. L’any 2000, quasi
mig segle després, Craig Ven-
ton i Francis Collins, en
anunciar el desxiframent del
genoma humà, han evidenciat
les immenses possibilitats de
l’enginyeria genètica. S’ha
produït en les darreres dèca-
des, doncs, un espectacular

avenç de la biomedicina que
planteja un considerable des-
afiament d’ordre ètic, filosòfic
i jurídic. Miquel Osset, doctor
en bioquímica i membre
d’Amnistia Internacional de
Catalunya, presenta en el seu
darrer llibre una introducció
fàcilment accessible al lector
mitjà sobre les repercussions
que suscita el desenvolupa-
ment de la biotecnologia. Os-
set formula d’entrada una
pregunta fonamental: ¿estem
autoritzats a modificar la vida
en algun sentit? Sintetitza així
moltes de les qüestions –i els
dubtes– que es presenten al
llarg del llibre. Entre elles cal
destacar la clonació d’éssers
vius (¿hauríem de disposar
d’un banc de teixits persona-
litzats per a possibles tras-
plantaments?), l’extracció i
posterior manipulació de tei-
xits humans (¿qui n’és el veri-
table propietari?), l’eugenèsia
(¿hem de permetre el perfec-
cionament genètic dels éssers
humans?), la procreació assis-
tida (¿què en fem dels embri-
ons sobrants?, ¿han de ser

prohibides les mares de llo-
guer?) i la teràpia gènica (po-
dríem acceptar-la en cas de
malaltia, però, ¿som capaços
de definir amb exactitud què
entenem per malaltia?, ¿po-
drem assegurar que no estigui
reservada a tan sols alguns
privilegiats?). I tot plegat ho fa
a partir del reconeixement de
la complexitat d’aquestes
qüestions i de la inseguretat
que la manipulació genètica
ha introduït en els nostres
conceptes i percepcions més
fonamentals.

ESTRUCTURA DE DOBLE EIX
Miquel Osset ha estructurat el
seu llibre a partir d’un doble
eix. D’una banda, i sense ser
l’objectiu central del llibre,
Osset presenta una informa-
ció mínima, però entenedora i
suficient, sobre els més re-
cents avenços en biotecnolo-
gia. En aquest sentit descriu el
Projecte Genoma Humà, ex-
plica el paper biològic de les
cèl·lules mare, formula els
principis bàsics que permeten
l’obtenció de clons i ressenya

tècniques tan diverses com
ara el diagnòstic genètic, les
múltiples varietats d’insemi-
nació artificial i de fertilitza-
ció in vitro i les diferents pos-
sibilitats dels tractaments que
impliquen la transferència de
gens. D’altra banda, Osset ex-
posa els principis bioètics i el
marc jurídic des dels quals
afrontar el repte que suposa el
desenvolupament de l’engi-
nyeria genètica. L’autor em-
marca la seva reflexió en el
respecte als drets humans i els
particularitza jeràrquicament
en els principis de no-malefi-
cència (abans que res no fer
mal), beneficència (buscar el
bé del malalt), autonomia
(implicar el pacient en la pre-
sa de decisions) i justícia (no
establir discriminacions). Dis-
cuteix a continuació les possi-
bles limitacions a la llibertat
d’investigació científica i tec-
nològica i exposa el tracta-
ment normatiu amb què dife-
rents institucions europees,
americanes i internacionals
han afrontat les noves aplica-
cions derivades de la investi-

gació biomèdica. Osset con-
fronta la consideració del ge-
noma humà com un patrimo-
ni de la humanitat presa per
la Unió Europea a instàncies
de la UNESCO amb la tendèn-
cia més mercantilista i libera-
litzadora dels Estats Units. En
aquest sentit, detalla el siste-
ma de patents a Europa i als
EUA i presenta la polèmica
generada –que ha dividit la
comunitat científica– sobre la
legitimitat de patentar seqü-
ències gèniques humanes. La
nova tecnologia genètica obre,
doncs, possibilitats immenses
que tot just comencem a albi-
rar, però també comporta ris-
cos extraordinaris i obre múl-
tiples qüestions que requerei-
xen una legislació apropiada.
Tot plegat exigeix la necessi-
tat d’establir un ampli debat,
que no implica només la co-
munitat científica i els espe-
cialistes en bioètica, sinó
també el conjunt de la socie-
tat. És en aquest sentit que
Ingeniería genética y derechos
humanos constitueix una
aportació de gran rellevància
per poder respondre amb
encert als desafiaments de la
biotecnologia.


