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Ada Castells acaba de publicar ‘Mirada’, la seva segona novel·la

L’amic invisible
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A
ra fa tres anys Ada
Castells ens va sor-
prendre gratament
amb El dit de l’àngel,
una primera novel·la

prometedora, plena d’origina-
litat i de frescor –virtuts no
gaire habituals en autors de-
butants– que augurava una
carrera literària digna de ser
seguida atentament. L’accep-
tació gairebé unànime de la
crítica i dels lectors –una co-
incidència que no sempre es
produeix– i la posterior tra-
ducció de l’obra al castellà,
amb un èxit similar al de casa
nostra, van situar amb tota
justícia el nom d’Ada Castells
(Barcelona, 1968) a la primera
fila dels escriptors de la seva
lleva.

La vida, però, és dura i un
cop paladejades les mels de
l’estrena la prova de foc que
confirma o desmenteix els
bons auguris inicials sol ser la
segona obra. En el cas d’Ada
Castells aquesta segona obra
ja la tenim a l’abast: es titula
Mirada i l’editorial Empúries
la treu al carrer com un dels
seus títols importants de cara
a la campanya de Sant Jordi.

LA MODEL I EL DIFUNT
La història que hi ha dintre de
Mirada és una novel·la d’amor
amb dos protagonistes princi-

pals. D’una banda, hi ha
Blanca, una top model de
bellesa torbadora que
viu enganxada al plaer
que li dóna el fet de ser
contemplada amb desig
per tothom. De l’altra,
tenim un detectiu obès,
emmarat, calb, miop... i
invisible per la senzilla
raó que ja no pertany al
món dels vius. De fet,
aquesta peculiaritat del
personatge se’ns fa pa-
lesa ja en la primera es-
cena del llibre quan el
veiem caure d’una bas-
tida a la qual s’havia
enfilat tot intentant ob-
servar furtivament la
seva enamorada a l’ha-
bitació d’un hotel en
companyia d’un pretendent.

Plantejada molt resumida-
ment la trama de la novel·la
amb aquests termes el lector
pot veure de seguida que, a
diferència d’El dit de l’àngel, en
aquest llibre Ada Castells opta
per un registre narratiu fan-
tàstic que accentua els ele-
ments d’amour fou que confor-
men l’argument.

Arribats en aquest punt al-
gú es preguntarà si Mirada
significa un pas endavant en
relació a la seva celebrada an-
tecessora. La meva resposta
aniria en el sentit de defensar
Mirada com una proposta in-
teressant i recomanable però
alhora posaria molt en qua-
rantena la qualificació de pas
endavant ja que, de fet, ens
trobem davant d’una novel·la
que segueix fidelment –massa
fidelment, al meu parer– les
traces marcades per l’anterior.

Talment com si l’autora, cò-
moda amb l’èxit del seu de-
but, hagués ajornat per a més
endavant la recerca d’aventu-
res de més envergadura.

Personalment, entre El dit
de l’àngel i Mirada m’ha sem-
blat detectar-hi tres elements
comuns: la veu del narrador
en primera persona que in-
terpel·la el lector quan cal i
sense embuts, el repertori de
personatges secundaris di-
buixats en clau esperpèntica
i el recurs de la novel·la din-
tre de la novel·la. Un recurs
que a El dit de l’àngel servia
per explicar-nos com la pro-
tagonista escrivia en tres dies
el relat que el lector tenia a
les mans (i que, com a Missió
Impossible, s’autodestruïa al
final) i que a Mirada apareix
en forma de text comentat
vidriòlicament (i també de-
teriorat en la part final) per

la muller de l’autor a mesura
que va llegint la història en
el seu ordinador.

UN ULL OBSERVADOR
Explicats els paral·lelismes, en
detriment de Mirada hi posaria
que el tema que impregna el
seu argument –la història d’a-
mor entre la model i el seu
amic invisible– no té aquella
grapa del llibre anterior en què
se’ns explicaven els orígens fa-
miliars de la protagonista i la
seva pertinença a la confessió
protestant. Al meu parer, tot el
que a El dit de l’àngel hi havia de
tendra calidesa i d’implicació
de l’autora s’ha convertit a Mi-
rada en fred distanciament. Un
distanciament que xoca de
manera notòria amb el to d’a-
mor desenfrenat que mou els
actes del protagonista i que no
aconsegueix escalfar el to des-
enfadat de la veu narradora.

I creguin-me que no em fa
gens feliç dir tot això quan
tant en un llibre com en l’altre
Ada Castells ens dóna mostres
de posseir talent literari i dots
d’observació en dosis remar-
cables. Unes virtuts que de-
manen a crits un punt més
–un pas endavant, vaja...– en

el camí de l’ambició. I
ho escric plenament
convençut perquè ben
poques vegades com en
les pàgines que escriu
Ada Castells he vist re-
produïdes amb tanta
precisió en autors joves
les grandeses i les misè-
ries de la vida de cada
dia, la tendresa i l’es-
perpent que ens envol-
ten.

Si els calen exemples
els en posaré uns
quants: la por de Blanca
davant d’una possible
malaltia que ocupa l’es-
pai entre les pàgines 44
i 48; el retrat de Roser,
la recepcionista de la
consulta del pare de
Blanca i l’escena a la sa-

la d’espera amb una nena pe-
tita que ocupen tot el capítol
desè; la reunió familiar del
capítol vint-i-dosè; o les setze
línies amb què es desenvolupa
l’esplèndida descripció de
l’ambient del poble del Delta
de la pàgina 159.

Llegeixin Mirada, de passada
descobreixin –si no la conei-
xien ja– El dit de l’àngel i facin
com aquest comentarista: es-
perar que a la tercera oportu-
nitat la frescor i l’instint nar-
ratiu innats d’Ada Castells es
vegin acompanyats per la dosi
d’ambició –i, per què no
dir-ho?, de risc– que la pot
portar cap a la gran novel·la
que des d’ara mateix ja ens
està devent. Una servitud i un
privilegi que no tots els es-
criptors de la seva edat poden
afrontar. Però és que la vida,
com he dit més amunt, és
molt dura...

Hipòcrates i la seva difusió medieval
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L
a col·lecció de textos
mèdics que coneixem
amb la denominació
general de Corpus Hip-
pocraticum comprèn al

voltant de 500 tractats escrits
en dialecte jònic entre finals
del segle V i mitjans del segle
IV aC i atribuïts a Hipòcrates
de Cos i els seus col·labora-
dors. Els textos, la majoria de
format breu, defineixen un
mètode d’estudi de la natura-
lesa fonamentat en l’observa-
ció i l’experiència. El Corpus
abasta una àmplia temàtica,

que inclou des de considera-
cions generals sobre la pro-
fessió i l’ètica mèdica fins a
estudis particulars sobre fisi-
ologia, patologia, dietètica i
ginecologia. Aquest conjunt
d’escrits constitueix la pri-
mera col·lecció de textos mè-
dics del món antic i és una
excel·lent mostra de la confi-
ança grega en la racionalitat.
En aquest sentit, cal destacar
que Hipòcrates, nascut cap al
460 aC, pertany a una gene-
ració de pensadors en què
destaquen també els noms
dels sofistes Protàgores i Gòr-
gies, el filòsof Sòcrates, l’ato-
mista Demòcrit i l’historia-
dor Heròdot.

CREATIVITAT I SÍNTESI
Els Aforismes, amb certesa el
tractat més cèlebre del Corpus
Hippocraticum, van ser escrits
molt probablement pel ma-
teix Hipòcrates i demostren la

capacitat creativa i de síntesi
del seu autor. La seva forma,
que els fa fàcils de recordar, va
contribuir en bona mesura al
seu continuat èxit i, de fet,
durant molt de temps l’ense-
nyament de la medicina va
anar lligat a la lectura i co-
mentari dels Aforismes. Aquests
textos ens han arribat dividits
en set seccions, distribuïdes
en sentències independents,
en general de curta extensió.
Hi apareixen els principals
conceptes de la medicina hi-
pocràtica, des de la teoria dels
humors fins a la idea del calor
vital. Entre els temes tractats
en aquests Aforismes hi ha les
evacuacions i les dietes dels
malalts (secció primera i se-
gona), la influència de les es-
tacions i l’edat en les malalties
(secció tercera), les caracterís-
tiques de les febres i les classes
d’orina (secció quarta), i tam-
bé informacions sobre l’etio-

logia de les malalties, els seus
símptomes i la terapèutica
adequada (secció sisena).

Parlar dels Aforismes vol dir
també referir-se a la història
de la seva transmissió i tra-
ducció. La versió més difosa,
que incorpora els comentaris
de Galè datats al segle II, és la
traducció de l’àrab al llatí que
en va fer al segle XI Constantí
l’Africà.

LA VERSIÓ CATALANA
Dels Aforismes se n’han con-
servat dues versions medie-
vals en llengües romàniques:
una de francesa de la segona
meitat del segle XIV i una de
catalana que ens ha arribat
en un manuscrit de la prime-
ra meitat del segle XV, però
que possiblement es pot datar
al segle anterior. El volum
que ara publiquen Curial i
Publicacions de l’Abadia de
Montserrat correspon preci-

sament a la traducció catala-
na medieval dels Aforismes fe-
ta a partir de la versió cons-
tantiniana. L’edició ha estat
preparada per Antònia Carré,
amb la col·laboració de Fran-
cesca Llorens, a partir del
manuscrit que hi ha a la Bi-
blioteca de Bordeus. Com a
apèndix s’edita també una
versió fragmentària dels Afo-
rismes contemporània de l’an-
terior i que és a la Biblioteca
Capitular de Toledo.

El text ve complementat
amb un glossari de termes
mèdics i amb una introducció
que descriu la difusió medie-
val dels Aforismes. En aquest
sentit, s’exposa el procés de
vernacularització de la medi-
cina, que va permetre esten-
dre les fonts del saber mèdic
entre àmplies capes de la po-
blació, i es ressalta la preco-
citat del català com a llengua
transmissora de sabers tèc-
nics. Així doncs, el lector,
amb la lectura d’aquests Afo-
rismes, podrà satisfer no tan
sols la curiositat per les arrels
més llunyanes de la medicina
occidental, sinó també el sig-
nificat de la seva traducció
medieval.


