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Rosa Fabregat en una imatge dels anys 70. ARXIU

Narrativa
Sóc l’Iris
Rosa Fabregat
Pagès Editors. Lleida, 2006

Joan Agut

Rosa Fabregat (Cerve-
ra, 1933) és doctora
en farmàcia i escrip-

tora. Presideix la Societat
Catalana de Ciència-Ficció
i Fantasia. Ha publicat set
novel·les, les darreres de
les quals són La capellana
(1988), Francina i la Pro-
vidència (1995) i La dama
del glaç (1997). També és
autora d’una àmplia obra
poètica.

Iris és una noia postado-
lescent que escriu cartes a
un desconegut. Tira les
missives sense sobre a la
bústia de correus d’una po-
blació de la Costa Daurada
amb el resultat que les lle-

geix un jove empleat de l’es-
tafeta. Quan tot semblava
indicar que ens trobàvem
davant d’una història ro-
màntica, la novel·la fa un
gir de cent vuitanta graus i
esdevé una aventura de se-
grestos i drogues.

Sóc l’Iris és una obra
amena, entretinguda, sense
pretensions literàries d’alta
volada. La prosa de Rosa Fa-
bregat és correcta i prou
dúctil per dominar diversos
registres. Tant per la idio-
sincràsia dels personatges
com pel to amable del llibre,
l’obra podia haver estat una
novel·la adreçada al públic
juvenil. La parella d’immi-
grants de Gàmbia són
massa immaculats per pro-
tagonitzar un drama, el de
l’explotació sexual, amb
conseqüències tràgiques.
L’autora ha preferit mante-
nir-se en un món de bones
persones en què l’amor aca-
barà fent la seva aparició.

Crítica

Assaig
Arran de mar
Alfred Giner Sorolla
Onada Edicions. Benicarló, 2006

Josep Manuel San Abdon

Alfred Giner Soro-
lla va nàixer a Vi-
naròs l’any 1919.
Com altres im-

portants científics, va
haver d’abandonar l’Estat
espanyol en el difícils anys
de la postguerra per poder
desenvolupar més àmplia-
ment els seus treballs d’in-
vestigació. Va començar la
seva carrera de recerca
amb l’estudi d’agents tu-
berculostàtics (Barcelona,
1947-1952) i va continuar
fent investigacions sobre
agents citostàtics antileu-
cèmics a l’Sloan-Kettering
Cancer Center de Nova
York (1954-1960), va con-
tinuar la seva investigació
a la Cambridge University
(1960-1962), va tornar
després a l’Sloan-Kettering
per dirigir el Laboratori de
Desenvolupament d’Antio-
neoplàsics (1963-1982) i
del 1983 al 1987 va ser pro-
fessor de farmacologia del
College of Medicine de la
University of South Florida
a Tampa.

Però, a més, ha tingut
temps de conrear la poesia
amb llibres d’un gran nivell
poètic, com ara Dol duen
les flames i Galàxies, i
també l’assaig humanístic,
amb llibres com ara
L’ombra i els somnis, Els
fets dels temps i Perplexi-
tats. De negació i creences.
Dintre d’aquest gènere es
pot enquadrar el llibre que
ara ens ocupa, llibre pòs-
tum de l’autor, ja que ens
va deixar persempre el
mes de febrer passat.

Arran de mar és la trans-
cripció de converses de
l’autor amb diverses perso-
nes: historiadors, científics,
pedagogs, músics, pintors,
metges... sobre la manera
de conjuminar els coneixe-
ments científics i les creen-
ces religioses. El llibre
s’obre amb una introducció
encapçalada per una cita
d’Amiel: “L’home es multi-
plica per la paraula”. Enra-
onar significa fer ús de la
raó, pensar, i la conversa,
com a gènere literari, s’as-
similaria a l’art dramàtic, la
representació oral de l’en-
creuament dels pensa-
ments dels interlocutors,

per això l’autor subdivideix
el text en actes i escenes.

L’acte primer porta per
títol De la Mediterrània als
llunyans oceans i té un ca-
ràcter marcadament di-
dàctic. S’hi exposen els im-
pactes sobre la visió del
món com a conseqüència
dels avenços de la ciència.
L’acte segon, titulat Pro-
postes tardorenques de
l’hesitació, té com a prota-
gonista el dubte, que junta-
ment amb el sentiment
d’admiració i la capacitat
de meravellar-se davant els
grans interrogants que ens
ofereixen l’univers i la vida,
constitueix el pilar sobre el

qual es fonamenten la filo-
sofia i la ciència.

Quan la raó vulnera les
quimeres és el títol de l’acte
tercer, que comença amb
una cita de Boeci, filòsof del
segle VI, que ja es pregun-
tava sobre el perquè de
l’existència del bé i del mal,
i és l’acte en què els conter-
tulians despleguen un ven-
tall més ample d’actituds al
discutir sobre l’enfronta-
ment entre la raó i la reli-
gió. I es presenta un ampli
debat entre els que mani-
festen unes fermes creen-
ces i els que sostenen una
crítica més radical a la reli-
gió. A l’acte quart, Cima-
dals d’elucubracions, es
planteja la qüestió de la pos-
sibilitat de la pluralitat de
mons habitats i les conse-
qüències que se’n derivari-
en dins de la doctrina jude-
ocristiana en cas que
aquest fet es demostrés. En
l’acte cinquè i últim, Punts
concloents, es pregunta
sobre els grans enigmes
que ens envolten i que es-
peren ser resolts.

‘Arran de mar’ és una mostra
de la manera de ser del ci-
entífic vinarossenc, perso-
na sempre disposada a la
conversa, d’una gran ho-
nestedat intel·lectual i de
profunda capacitat reflexi-
va. Com ha escrit Oriol Bo-
higas al pròleg: “La cultura
catalana té ara a la seva dis-
posició un text important i
sòlid en què moltes afirma-
cions científiques i religio-
ses emmarcades en el nos-
tre àmbit social, aquelles
que solen ser esgrimides
amb fonaments una mica
febles o amb un tarannà
d’apassionament agressiu,
troben explicacions sol-
vents, malgrat obrir totes
les finestres civilitzades de
la incertesa”.

La certesa de la incertesa

Aventura
romàntica

Narrativa
Podría hacerte daño
Luisa Castro
16è premi de narrativa Torrente
Ballester. Ediciones del Viento
La Coruña, 2006

Concha García

Luisa Castro (Foz,
1966) ha guanyat re-
centment el premi de

narrativa Torrente Ballester.
Des que va començar la seva
incursió en la narrativa, el
1990, amb la novel·la El so-
mier, que va resultar finalis-
ta del premi Herralde, va
continuar amb l’escalada de
premis i el 2001 va ser la

guanyadora de l’Azorín amb
El secreto de la lejía (Plane-
ta). Alhora, la seva obra poè-
tica s’ha consolidat en anto-
logies com Hiperión i amb la
publicaciórecentdelseunou
poemari, Amor mi señor
(Tusquets), un llibre de poe-
sia amorosa en què es ren-
deix homenatge als models
antics de la poesia galaico-
portuguesa, i als poemes del
cançoner que xifraven la re-
lació entre amants com una
relació cavalleresca.

En la seva obra narrativa i en
la poètica hi trobem alguna
cosa en comú: la naturalitat
que es desprèn dels textos
i, alhora, la perplexitat dels
assumptes tractats, apa-

rentment trivials, però que
mostren una realitat que
sembla extreta d’on estava
amagada.

Els relats que formen Po-
dría hacerte daño, vint en
total, són seqüències de
vides que no tenen res en
comú, a les quals les uneix
l’aparent casualitat de l’es-
devenir de l’existència. Hi ha
una nena, un jove, una ado-
lescent, una jove escriptora.
Els personatges d’aquestes
seqüències estan dotats
d’una curiositat per viure
més enllà del que és anecdò-
tic. Són petites històries en
què successos sense impor-
tància,comaraunaoperació
de genoll, una inesperada
puntada de peu al cul, un veí

que creu en la reencarna-
ció... conformen un territori
en què la realitat dóna un gir
i apareix el factor inesperat.
És en aquest territori on
l’obra de l’autora gallega ens
sorprèn. Ella mateixa con-
fessa que la literatura és el
relat de la vida amb les seves
petites misèries i frustraci-
ons, però també entra en
fricció amb les paradoxes
que suposa viure alerta del
mínim mostrant com la cru-
eltat, la violència o la inno-
cència s’agafen als personat-
ges i, de sobte, mostren les
seves misèries.

No és fàcil escriure bons
relats. En aquest llibre Luisa
Castro n’aconsegueix alguns
d’especialment genials.

L’últim, el més extens,
Una novia para Karim,
manté un ritme que et va
involucrant en la història.
Karim és un jove metge que
fa 10 anys que viu a Santia-
go, provinent de Gaza. Bé,
la narració de les peripècies
que el protagonista ha de
patir per anar al seu país és
tan impressionant que a
més de gaudir, l’autora ens
informa del que suposa ser
palestí en l’actualitat con-
tant-nos el seu viatge al seu
país per complir amb el re-
quisit de contraure matri-
moni. La narració d’aquest
viatge ple d’impediments i
problemes et fa sentir que
estàs compartint amb el
protagonista les seves tra-

ves i anhels, sembla que
pugui sortir del relat per
xerrar amb tu sobre el seu
periple.

Podem sospitar que en la nar-
rativa de Luisa Castro sem-
pre hi ha alguna cosa auto-
biogràfica: el fet de situar les
narracions a Galícia i l’as-
sumpció en alguns relats de
la protagonista com a es-
criptora. Però alguna cosa
s’escapa del que és mera-
ment autobiogràfic perquè
la seva condició de poeta
obre escletxes en l’escriptu-
ra que ens ensenya que la re-
alitat és una qüestió que
s’inventa, però que per a
això necessites tenir com a
material la teva existència.

El científic i poeta Alfred Giner Sorolla. JORDI GARCIA

La vida entre anècdotes


