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L’impacte de
Joan Fuster
per a milers de
valencians ha
estat tan im-
portant que hi
ha hagut una

tendència a creure que no era ben
bé humà sinó una xamba genèti-
ca sense explicació racional pos-
sible. El valor del llibre de Ferran
Archilés és justament aquest,
que Fuster és humà, és fill del seu
temps i, per tant, les seves teori-
es i visions polítiques també. Ar-
chilés ha llegit tots els papers i
paperets escrits per l’assagista de
Sueca i, el que és més important,
ha estudiat tot el que va llegir
Fuster i que d’una manera molt
clara va condicionar els seus po-
sicionaments sobre la identitat
dels valencians.

L’historiador castellonenc de-
construeix cada article, cada fra-
se, i la posa en el seu context i an-
tecedents. El resultat és una obra
imprescindible per entendre
Fuster i alhora de difícil digestió
per als guardians de l’ortodòxia
fusteriana. Perquè Archilés ve a
dir que Fuster, gran coneixedor
i crític del nacionalisme espa-
nyol, adopta alguns dels seus es-
quemes, com l’essencialisme lin-
güístic, per construir el concepte
de nació catalana, de Salses a
Guardamar i de Fraga a Maó. El
llibre no entra a discutir els pre-
ceptes, però, sens dubte, forneix
d’arguments per fer-ho. ✒

Segons el perio-
dista britànic Ed
Vulliamy, el terri-
tori fronterer que
separa Mèxic dels
EUA és com un
país.Elseunomés

Amèxica, s’estén des de l’oceà Pací-
fic fins al golf de Mèxic al llarg de més
de 3.000 quilòmetres i és una de les
zonesdelplanetaambméstrànsitco-
mercial i de persones. Durant els
últims anys també s’ha convertit
en l’escenari d’una de les voràgi-
nes de violència més cruentes que
es recorden.

La guerra que enfronta els dife-
rents càrtels de la regió –el de Si-
naloa, els Zetas, el de Juárez...– per
obtenir el control del narcotràfic
ha convertit Amèxica en una geo-

Una geografia
de calamitats

grafia incommensurable de la ca-
lamitat, en un lloc on les atrocitats
més rampants i els horrors més
demencials són el pa de cada dia.

En la tradició més admirable
del reporterisme aventurer, Ed
Vulliamy va recórrer entre el
2008 i el 2009 tot aquest territo-
ri amb la intenció de fer-ne una ra-
diografia tan completa com fos
possible. El resultat, inevitable-
ment parcial a causa de la magni-
tud del tema, és Amèxica (Empú-
ries/Tusquets), un retrat cruel i
bigarrat, en ocasions significati-
vament confús i en ocasions des-
bordantment clarificador, d’una
regió caracteritzada, sobretot en
la seva part mexicana, per la vio-
lència extrema i sovint indiscri-
minada dels càrtels, per la corrup-

ció i la ineptitud policial i política,
per una epidèmia d’addiccions a
les drogues més dures, pel blan-
queig de diners a gran escala, pel
tràfic d’armes i de persones, per
un masclisme atàvic (clau última
del feminicidi de Ciudad Juárez) i
per una religiositat exacerbada
que moltes vegades es concreta en
una inquietant fascinació per la
mort (el culte a la Santa Muerte)
i tot el que hi té a veure.

Més enllà de la valentia amb què
Vulliamy treu a la llum els draps
bruts de gairebé tothom (de les au-
toritats mexicanes, però també de
les empreses americanes), de la
perspicàcia amb què descriu el
funcionament d’un narcocapita-
lisme que ja no controla ningú i de
l’empatia admirativa amb què re-
trata aquella minoria d’herois
anònims que no es resignen a la
implacabilitat de la tragèdia, un
dels aspectes més interessants del
llibre és la rica galeria de personat-
ges i d’escenaris que hi surten.

Fa la impressió que l’autor ha
parlat amb tothom –ionquis, em-
pleades de maquiladoras, immi-
grants, sindicalistes, sicaris, direc-
tors de centres de rehabilitació,
periodistes amenaçats de mort,
mares de noies assassinades,
cowboys que vigilen la frontera des
de Texas...– i que també ha estat a
tot arreu: els dos Laredos, els de-
serts de Sonora i Arizona, Ciudad
Juárez, El Paso, Río Grande...
Aquesta enorme varietat d’espais
i de persones dóna al llibre un ai-
re furiosament desordenat, ex-
pressionista i calidoscòpic.

Amèxica desprèn la vivor llefis-
cosa i càlida d’un enfilall de trossos
de vida que, després de ser arrabas-
sats de la realitat sense anestèsia,
haguessin estat trasplantats, enca-
ra bategant, sobre la pàgina. L’estil
directe però elaborat d’Ed Vulliamy
fa que certes escenes o imatges –els
cossos decapitats o dissolts en àcid,
els testimonis dels innocents que vi-
uen amb la por al cos però no es ren-
deixen– semblin el relat d’un deli-
ri. O una versió de l’Infern de Dan-
te Alighieri amb música i lletra de
narcocorrido. Humanament, esgar-
rifós i molt meritori. Periodística-
ment, ambiciós i molt –molt–
notable.✒
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