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pensaments i altres ocurrències

Tracy Kidder
descobreix el projecte
vital del doctor Framer
i la seva particular visió
de la solidaritat

El destí està escrit

pletes. Les qüestions ètiques de la
manipulació genètica no són abor
dades, queden en espera del desco
briment definitiu que deixi sense
valor aspectes ètics i morals. La his
tòriadelagenèticaenclouunapara
doxa:GregorJohannMendelvaser
unhomereligiósquealsegleXIXva
formular la transmissió de caràc
tersd’unageneracióalasegüent.Va
ser doncs un home de fe el que va
obrir el camí per permetre traçar el
mapa del genoma humà, de la cura
ció de malalties degeneratives, però
també va obrir el camí de l’eugenis
ta nazi que, com assenyala al llibre,
“havien infestat de tal manera la
Terra de genètica humana que la
disciplina havia quedat desposseï
da de legitimitat i rigor científic”.
Un assaig imprescindible que ens
porta a habitar la pell de Vincent,
personatge interpretat per Ethan
Hawke a la pel∙lícula Gattaca, diri
gida per Andrew Nicool. Gattaca
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nou heroi, anònim i tenaç, que, grà
cies al seu coneixement mèdic, cre
arà un nou mètode per lluitar con
tra les malalties infeccioses. El seu
territori de combat és Haití. El lec
torviuràelcomportamentdelesso
cietats desenvolupades, incapaces
de posar tots elsmitjans, fins i totels
elementals,pererradicarlamisèria,
principal causa de les malalties que
assolen països com Haití. La visió
humanista i pragmàtica de Framer
queda expressada en aquesta ob
servació: “Com és que un Déu just
permetia aquella misèria tan
gran?”. Els camperols haitians res
ponien amb un proverbi: “Déu do
na, però no comparteix”. Afirmació
a la qual Framer responia: “Déu do
na als éssers humans tot el que ne
cessitem per prosperar, però no és
ell qui divideix el botí. Aquesta és la
nostra responsabilitat”.
Economia i corrupció

IBEX 35, de Rubén Juste (Toledo,
1985), detalla el repartiment de po
der a Espanya, les famoses portes
giratòries, el poder polític i les em
preses. Parteix de la premissa que,
des que ens llevem fins que ens fi
quem al llit, els ciutadans estan sot
mesos a aquest poder de traços fos
cos i opacs. Delata el mal ús de l’àm
bit públic i l’economia de favors i
prebendes com uns veritables fo
rats negres. Per alguns, és una fan
tasia conspiradora. Per altres, una
veritat que ha de sortir a la llum. |
FÈLIX RIERA
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La solidaritat: l’escriptor Tracy
Kidder (Nova York, 1945) proposa
descobrir el projecte vital del doc
torFramer,queexpressaunaforma
de solidaritat que no és producte de
l’entusiasme momentani per mos
trar el nostre suport als més desfa
vorits, sinó fruit de posar el conei
xement, l’esforç, la intel∙ligència i la
sensibilitat al servei d’establir un
nouordredeprioritats,enquèlaso
lidaritatesprojectacomanovahos
pitalitat universal. Els desfavorits
no són el problema, sinó la manera
d’actuar davant ells. Framer és el

Tres assajos ens endinsen en el que
som malgrat no havernosen ado
nat. L’home i la dona necessiten un
mirall on mirarse per reconèixer
se, per començar a entreveure as
pectes que només l’autoobservació
permet veure. Un assaig mirall és
aquell que, prenent una experièn
cia personal, pròpia o aliena, s’en
dinsa en la nostra realitat i ens torna
una imatge de nosaltres mateixos,
advertintnos que som més vulne
rables del que creiem. Obres com El
gen, una història personal de
Siddharta Mukherjee (Bengali,
1970), Montañas tras las montañas,
la història d’un home disposat a cu
rar el món, de Tracy Kidder, o IBEX
35, una història herètica del poder a
Espanya, de Rubén Juste, són tres
propostesqueesmostrencomami
ralls on observar alguns dels grans
temes de la modernitat: la identitat,
la solidaritat i les trames del poder.
Tres temes que revelen que vivim
com uns somnàmbuls en espera
que algú ens desperti.
La identitat: Mukherjee, professor
de Medicina a la Universitat de Co
lúmbia i oncòleg al seu hospital, re
lata una experiència autobiogràfica
i històrica sobre el camí recorregut
de la genètica. Una aventura de su
peració, de pors, victòries i errors
que mostra com està canviant la
nostra noció de la identitat indivi
dual i col∙lectiva. Una exploració
que empeny a restablir una lògica
determinista del nostre curs humà,
comjavarevelarStevePinkeralseu
polèmic llibre La tabla rasa, en què
adverteix que estem més condicio
natspelsnostresgensqueperl’edu
cació dels nostres pares o l’entorn
cultural. Un viatge a través de l’és
ser humà en què mostra com, des
que un neix, ja té determinat el seu
destí als gens.
L’obra narra la història de la seva
família, devastada per malalties
mentals, que porta Mukherjee a en
dinsarse en la investigació i estudi
de la història de la genètica per en
tendre el seu poder a escala indivi
dual i global. El seu recorregut ens
fa viure la passió dels éssers hu
mans per eixamplar els límits del
coneixement. És també la manifes
tació de com les preguntes sempre
són assolides per respostes incom

Nova hospitalitat universal
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Assajos que inciten a pensar en temes com la genètica, el determinisme i la
identitat, el desenvolupament social, la política i l’honestedat com a tòpics
essencials i d’urgència pel que fa a l’autoconeixement humà

11

Miralls on mirar

mostra un futur no molt llunyà en
què els pares podran decidir tenir
fills sans, determinats amb l’ajuda
de l’enginyeria genètica, per evitar
que siguin exclosos per la societat.
El personatge de Vicent, que té una
malaltia cardíaca, som tots nosal
tres, que patim algun defecte.

