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Fills de Caín és un llibre interessant, molt interessant, que fa que t'ho passis
bé llegint-lo i que, a més, et rasca l'ànima com menys t'ho esperes amb
consideracions morals o filosòfiques que no et deixen en absolut indiferent.
L'obra acaba essent també, a banda d'una novel·la heterodoxa, un assaig
sobre el bé i el mal o sobre la condició humana que seria tant com dir un atípic
assaig sobre filosofia aplicada al difícil art de viure, i per tant, de morir.
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Jordi Costa i Subirós

Jordi Costa i Subirós va néixer a Figueres l'any de Tot esperant a Godot
&ndash;encara se l'espera&ndash; i de Fahrenheit 451 &ndash;la crema de
llibres ja no és necessària. Ben aviat se sentí al·ludit per la crida d'Asclepi i
altres pares de la medecina. Començà l'aprenentatge a la Universitat Central
de Barcelona en una època convulsa coneguda com a tardofranquisme i
l'acabà quan la democràcia feia les primeres tentines en un caminador.
S'especialitzà via MIR en medecina intensiva (UCI). A finals del mil·lenni
abandonava l'UCI de l'Hospital Josep Trueta per dedicar-se a la medecina
Legal com a metge forense. Durant més de 10 anys ha estat metge forense
d'Olot on ha viscut de primera mà uns dies de follia criminal.

Escrits seus han estat publicats per El Punt, El Diari de Girona, Hora Nova i
l'Empordà. L'autor té la vana sospita que el dia que deixà la col·laboració, les
publicacions es tragueren un pes de sobre. Fills de Caín és la seva primera
publicació enquadernada.
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