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destaquem...

Històries sobre l’Amèrica 
oculta, marginada i real
Fou Juan José Saer, en la seua obra 
més reconeguda, El entenado (Rayo Ver-
de), que va dir: «El vici fonamental dels 
éssers humans és el de voler contra vent 
i marea seguir vius i amb bona salut, és 
voler actualitzar a tota costa les imatges 
de l’esperança». Aquest vici fonamental 
és, precisament, el que ha modelat la 
identitat típica nord-americana. El mal 
anomenat «país de les oportunitats», on 
tothom pot aconseguir el seu somni, ha 
pecat des de temps ha d’un excés de pu-
ritanisme hipòcrita. Tot són (falses) apa-
rences, capricis puerils i afany de po-
der. També peca, aquesta «gran nació», 
d’uns deliris de grandesa que han es-
tat augmentats per la seua actitud de-
safiant, pomposa i altiva —actitud que 
tots hem contribuït a forjar, cal dir-ho 
també—. Dóna la sensació, quan un es-
menta tan sols els Estats Units, que tot 
hi és glòria i honor, el mateix paradís, 
un país immaculat, de gran rectitud 
moral, sense defectes. Tanmateix, i com Eric Gras
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molt bé sabem, mai res és el que sem-
bla, i en aquests vasts territoris marcats 
per la desconfiança i la desraó, hi ha un 
costat fosc on la violència i la desespera-
ció són el pa nostre de cada dia.

En el conjunt de relats titulat Desgua-
ce americano (Dirty Works), l’escriptora 
Bonnie Jo Campbell reflecteix aquesta 
altra Amèrica, la profunda o rural, una 
Amèrica molt real però de la que els 
poderosos prefereixen desentendre’s, 
menys quan s’acosten eleccions. Aques-
ta Amèrica de cases mòbils o rulots, la-
boratoris clandestins de metamfeta-
mina, ferralla i alcohol, mai deixa de 
sorprendre’m, i la lectura de cada un 
d’aquests textos em sumeix en un es-
tat d’estupefacció total i absolut. El per 
què d’aquesta sensació hipnòtica o de 
sorpresa té el seu origen en aquest vici 
fonamental del que feia esment al prin-
cipi, aquest afany per crear una cons-
tant cortina de fum que faci callar els 
crits dels més desfavorits, dels margi-

nats. Ja se sap, als Estats Units tot és di-
versió, alegria i esperança.

Les històries arreplegades en el pre-
sent llibre estan plenes d’aquests és-
sers exclosos o inadaptats: un home 
desfigurat que atropella sense voler a 
una noia, una nena que va ser violada 
pel seu oncle, un home que roba i apa-
llissa a un altre per aconseguir els su-
ficients diners i comprar drogues, una 
aspirant a grangera a punt de perdre 
el rumb de la seua vida... Cada relat és 
una mostra de com de dura pot ser la 
vida, de la brutícia (física i espiritual) 
que hi ha, de les inclemències i injus-
tícies que formen part del dia a dia de 
milers i milers de famílies que única-
ment aspiren a sobreviure en un siste-
ma socioeconòmic ferotge i despietat. 
Tot amb tot, en aquestes històries que 
tan brillantment escriu Bonnie Jo Cam-
pbell, amb un estil auster, lliure de tot 
artifici, hi ha sempre un lleuger indici 
d’esperança. En certa manera, els per-
sonatges d’aquestes històries busquen 
el trist consol de la redempció, i en 
aquest esforç resideix una bellesa que 
em commou. Aquí hi ha dolor i pena, 
hi ha amor i odi, hi ha vida. H

Gaziel (Agustí Cal-
vet) i Josep Pla han 
sigut els principals 
periodistes catalans 
del segle XX, els dos 
d’ideologia conser-
vadora. El segon va 
dedicar al primer 
un Homenot, aquell 
retrat en què analit-

zava detalladament la trajectòria de Ga-
ziel, deu anys major. Abans de la gue-
rra civil es van relacionar esporàdica-
ment. Des de 1920 Gaziel era director 
de La Vanguardia, i des d’aquell mateix 
any fins a 1923 Pla va ocupar la corres-
ponsalia d’altres diaris en diverses ca-
pitals: París, Madrid, Lisboa, Roma, Ber-
lín. Vinculat a La Lliga, biògraf de Cam-
bó i col·laborador de La Veu de Catalunya 
i La Publicitat, es va exiliar a París durant 
la dictadura de Primo de Rivera. En la 
guerra civil Gaziel va emigrar quan van 
confiscar La Vanguardia i, en va tornar, 
va ser processat per les sues idees catala-
nistes i porgat de la professió. Pla tam-
bé va passar la guerra a l’estranger, i 
després de la contesa es va instal·lar al 
seu mas de Llofriu, on es va dedicar a es-
criure una obra absolutament extraor-
dinària. Aquest volum, molt ben ano-
tat, comprén les 58 cartes que es van 
creuar al llarg de 23 anys, més altres pa-
pers complementaris. JP

ESTIMAT AMIC
Correspondència (1941-1964)
de Gaziel i Josep Pla

Edició: Manuel Llanas

Editorial: Destino

Barcelona, 2018 | Pàgines 265

Guardonat amb el 
premi de la Crítica 
Literària Valenciana 
2017 en la seua moda-
litat d’assaig, Aporofo-
bia és sens dubte un 
treball que es conver-
tirà en una referèn-
cia ineludible per als 
que s’interessin per 
la tan obscena com 

vergonyosa onada de xenofòbia que ha 
començat a campar pel vell continent en-
coratjada per determinats populismes no 
gaire democràtics que diguem.

La tesi subjacent en les pàgines d’aquest 
contundent treball és tan senzilla com 
dramàtica: l’actual apogeu dels movi-
ments xenòfobs en el món occidental —
Europa i Estats Units strictu sensu— no és 
tal sinó un emmascarament d’un odi o 
una aversió encara pitjor si és possible, 
el rebuig pur i dur al necessitat, al pobre. 
Segons Cortina, no tots els estrangers mo-
lesten de la mateixa manera entre nosal-
tres. Són els anomenats emigrants econò-
mics i els refugiats els que es troben en 
l’ull de l’huracà d’aquesta perversió ètica 
—no només moral— de les societats occi-
dentals postmodernes. Dins el rebuig cap 
al pobre de manera genèrica, si aquest és 
a més estranger el rebuig creix exponen-
cialment entre nosaltres i acabem dis-
fressant-ho d’una suposada amenaça per 
a la nostra pròpia identitat sociopolíti-
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ca col·lectiva. La seua posterior culpabi-
lització davant d’una suposada superio-
ritat dels que viuen als països d’acollida 
és la següent fase d’aquest desenvolupa-
ment fòbic que, com assenyala l’autora de 
l’assaig, està ben lluny de diluir-se.

Al llarg de vuit fantàstics capítols Cor-
tina desenvolupa la seua línia de pensa-
ment sobre un tema tan escabrós i actual 
com aquest, passant del terme llatí amb 
què ella mateixa va començar a denomi-
nar-ho en els seus treballs acadèmics i pu-
blicacions allà per l’any 1995 a l’estudi de 
l’aporofobia en el context ètic dels dife-
rents tipus de delictes i discursos de l’odi 
i les patologies socials en què es recolzen 
unes vegades i es nodreixen políticament 
altres, passant per curiosíssims enfoca-
ments neurològics en l’estudi individual 
de l’aporofobia fins arribar als capítols fi-
nals en els que entren en escena conceptes 
com els de la reputació, l’asil polític, els 
signes socials i individuals de civilització 
i la consciència, el poc tranquil·litzador 
concepte de «biomillora moral» i les seues 
hipotètiques conseqüències en un futur 
gens llunyà i diferents propostes per solu-
cionar o almenys mitigar aquesta aporofo-
bia tan característica del nostre temps. Un 
treball, en definitiva, que a l’oportunitat 
de la seua publicació afegeix el compro-
mís ètic i l’obstinació a posar rostres hu-
mans a conceptes com el de «drets hu-
mans», tan abstractes que acaben sent in-
tangibles, impracticables. JMSR

Per als que vam viu-
re els 60, estem con-
vençuts que van ser 
uns anys molt espe-
rançadors pels som-
nis del Maig francés 
que es van escampar 
per Europa occiden-
tal i els de la Primave-

ra de Praga per l’oriental, experiències 
col·lectives que, si bé van resultar frustra-
des pels poders respectius, van sembrar 
els fonaments perquè en els setanta arre-
laren bastants de les seues expectatives. 
N’hi hagué més icones: la minifalda, les 
protestes en contra dels bombardeigs de 
Vietnam, els festivals hippies, la mítica 
de la carrera espacial, la influència dels 
Beatles i dels Rolling, la píndola anticon-
ceptiva, etc. En el cas espanyol, tot això 
arribava amortit per la censura del fran-
quisme, encara que l’aparell de l’Estat co-
mençava a perdre el control d’alguns seg-
ments de la societat com a conseqüèn-
cia de les protestes obreres, la renovació 
de l’Església, l’atreviment de la premsa i 
les revoltes dels estudiants. Era aquella 
època en què tot semblava possible, com 
s’explica en els articles que s’han arreple-
gat en aquest volum en què han partici-
pat tretze investigadors que han analit-
zat les bases de la contemporaneïtat en 
què vivim, des de la memòria republica-
na fins a l’impacte social del turisme. JP
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