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Persialgunlec-
tor noho sabia,
és estúpid. ¿No
patim, potser,
l’angoixa del
quevaa lespal-
pentes?Parlem

de l’estupidesa universal, infinita,
l’evident lloc comúque ens iguala
a tots i ens emmiralla. Aquesta,
probablement, és la demostració
més plausible i divertida que en
nosaltres arrosseguemel descon-
cert d’haver sigut concebuts.
D’aquí neixElogio de la estupidez
y otros textos sobre idiotas, de Je-
anPaulRichter, assotmonumen-
talfiníssimquepublicaCómplices.

El text va ser escrit als 18 anys
pelmestredelanovel·lasentimen-
tal ihumorística,unhomequefou
molt popular en el seu temps, per
caure inevitablement en l’oblit.
AmbJeanPaulningú sapgairebé
aquèatenir-se,onubicar-loexac-
tament –ni elmateixGoethe se’n
sortia–.Potserperquèelseuésun
mónapart,sempreamigcamíen-
tre l’escepticismei l’emoció, la in-
tel·ligència analítica i l’enginy sa-
tíric. Probablement, i per aquesta
mateixa raó, és unescriptor fona-
mental en l’evolucióde lanarrati-
vamoderna alemanya.

El petit volumofereix tres tex-
tosdeJeanPaulambproucapaci-
tatpermortificarqualsevolànima.
L’autor encarna l’estupidesa com
si fos un personatge, un autèntic
agentprovocadorambveupròpia
que exposa les proves que porten
els humans a rendir-li, d’unama-
neraoaltra, i universalment, sub-
missió. És una sàtira divertida,
ambclaravocaciópopular,de lec-
turafàcilicòmoda;icomatal,tam-
béuna lliçó demoralitat. Té l’im-
pagablepropòsitdel’humoril’en-
cantdelaprosa,mésqueladenún-
cia de certs comportaments o
tipologieshumanes.L’autoresbe-
lluga lamar de bé al voltant de la
ironia,dotantdevoladaaquestre-
curs tan esplèndid que expressa
coses dient el contrari. El seudis-
curs, de vegadesunamicaatrope-
llat i confusionari, recorda elmo-
deldeSterne,Swift iPope,quees-
catienl’humorcomelsublimgirat
del revés. Més que mortals, som
tots, en un grau elevat o menor,
puntualment o amb constància,
estúpids, cretins i ceballots, i nin-
gú se sostreu a l’influxde l’ubiqua
estupidesaiadoptalesformesmés
diverses,finsitotladelapròpiain-
tel·ligènciaosaviesa.L’estupidesa
és vista coma remei universal ca-
paç de guarir tota malaltia, molt
receptable a bords, orgullosos i
mandataris escanyapobres.!

A La caixa negra,
40 cartes es cre-
uen entre un pis
rònec de Jerusa-
lem i un despatx
de la Universitat
deChicago: al pri-

mer hi viu Ilana Sommo i a l’altre hi
treballa el professor Gideon, el seu
exmarit i un reputat politòleg. Per
descongestionar la novel·la d’aques-
ta correspondència, AmosOz (Jeru-
salem, 1939) hi incorpora altres car-
tesentrefamiliars,elstelegramesen-
treGideon i els seus advocats, infor-
mes sobre el segonmarit de la Ilana
encarregats pel professor i alguns
apunts de la seva llibreta.

Es tracta, doncs, d’un pastitx de
textos ambiciós en què es barallen
set personatgesdepsicologia força
plana però ben explicada. De fet,
encara que sovint el to d’alguns
d’ells carregui, sembla el més ade-

Amor sàdic
a Terra Santa

quatpel que són. ‘‘Cada vegadaque
fas servir la paraula vida em sem-
bla que sóc al teatre’’, li diu a la Ila-
na la seva germana. I, efectiva-
ment, l’heroïna de l’obra cansa
com cansem tots els enamorats
amb el xantatge i la retòrica bara-
ta que gastemper apropar a qui sa-
bem lluny. Amb el plus de lirisme,
però, que es tracta d’una poetessa
inèdita tancada a la cuina de casa.
Quan en canvi s’oblida de fer-se la
desesperada, Amos Oz, amb aque-
lles imatges que de tant en tant
broda, presenta ambveu femenina
alguns passatges bons.

La simbiosi que s’estableix entre
un psicòpata i una dona que s’odia
és el punt fonamentalde lanovel·la
i està força ben tractat. Oz explica
com després de nou anys de matri-
moniimilintentsdesuïcidi,comdes-
prés d’haver-se tiratmig Jerusalem
per despertar algun sentiment en

l’homequel’atonyina,laIlanareprèn
el contacte ambGideon. I comho fa,
amb el pretext de domesticar el fill
salvatgí que comparteixen, quan els
dos jahavien refet les vides. Aquesta
necessitat mútua malaltissa, ben
plasmada a través de la seva curiosa
vida sexual, acaba despertant una
compassió relativa, en part perquè
ningú es busca més patiments dels
que està preparat per suportar, però
també perquè anemveiemcomella
utilitza la seva condició de víctima
per relligar-lo. Potser el tretmés in-
teressantdel’obra,però,éslanatura-
litatambquèl’autoremmarcalasitu-
aciópolíticaisraelianadel1976gràci-
es al contrast entre els dosmarits de
laIlana:mentrequeelsegonésunse-
farditaressentitcrescutaAlgèria,un
ortodoxquemaquinaperexpulsarels
àrabs palestins mitjançant els seus
contactes aParís, Gideon sembla un
asquenazitapartidaridelsdosestats,
una versió passiva del mateix Oz,
que tan sovint ha qualificat aquest
conflicte de “guerra immobiliària”.

La novel·la passeja algun fantas-
ma de l’autor, com confondre tot
homereligióspel fanàticquehabita
a Terra Santa, o la seva dèria de fer
memoritzar Shakespeare, Tolstoi i
Ibsen als personatges, que regalen
referències que no vénen a tomb. I
presenta, esclar, el problema bàsic
del format epistolar, que obliga a
afegirmolta informació a les cartes
que dues persones que compartei-
xen referents no necessiten. Amb
tot, se’nsurtbé i, apesarque lamul-
tiplicitat de veus per carta li fa per-
dre una vivacitat que sí que té El
meuMikhael, aquesta novel·la que
data del 1987 té una prosa i una ar-
quitectura molt més amassades.
Potsernoumesosdecorrespondèn-
cia són pocs perquè tants senti-
ments evolucionin amb sinceritat,
però dubto que Oz ho pretengués.
La caixa negra ésmés aviat un abo-
cadoron tots elspersonatges vomi-
ten retrets, frustracions, pors i no-
més alguna il·lusió. Una obra que,
sensesergenial,manté l’atenciódel
lector despertant-li algunmoment
d’inquietud i tendresa.!

Feia 12 anys que
Taurus no reedi-
tava La distin-
ción. El desè ani-
versaride lamort
del sociòleg fran-
cès Pierre Bour-

dieu (1930-2002) ha retornat a les
llibreriesunautènticclàssicde l’es-
colapostestructuralista.Cal lamen-
tar, però, que la recuperació no ha-
gi corregit l’amputació de la intro-
ducció original, que, qui vulgui, pot
retrobar amb facilitat a la xarxa.

Publicat originàriament l’any
1979,aquest llibrevatranscendirrà-
pidament l’estricte àmbit sociolò-
gic. Així, ha tingut i mantingut una
forta influència sobre els historia-
dors culturals i sobre la mateixa
comprensiódeladisciplinaidecon-
ceptescomelgust, l’estètica ielcon-
sum cultural. La distinción parteix
de l’estudi del consum cultural a
França durant la dècada dels 60 i
dels 70, i l’intent de classificar-los a
partir del gust. En conjunt, es trac-
ta d’una crítica al concepte kantià

El gust no és només nostre
d’estèticapura, quepresentava l’art
i la cultura com un element inde-
pendentd’allòqueéssocial idequal-
sevol propòsitmoral. Al contrari, el
treball de Bourdieu intenta demos-
trarqueles ideessobreelgust ielva-
lor cultural són indestriables de la
jerarquiasocial i ladivisiódeclasses.
En altres paraules, les primeres re-
forcendirectament les segones.Per
Bourdieu, la cultura és un concepte
ampli que ateny des de les artsmés
clàssiques(art,música, literatura…)
fins a fets molt més quotidians (el
mobiliari, la manera de vestir, el
menjar…). Constitueix, a més, una
forma de capital —“el capital cultu-
ral”— que es pot elaborar, heretar o
intercanviarcomqualsevolaltreva-
lor.Lacultura janoespresentacom
unacreacióautònomaocomunsub-
productedel’estructuraeconòmica,
sinó com un agent decisiu en la re-
producció iconsolidaciódel’econo-
mia i l’ordre social.

El gust, per tant, és sobretot una
qüestió que s’educa a la família i en
l’entorn social. Aquesta llarga i

complexa gestació ambiental fa
que aparegui entre les classes do-
minants com un fet natural: com
unanaturaldistinció social. Poder
i autoritat depenende la riquesa, la
propietat i el poder, però tambédel
prestigi cultural. En altres parau-
les, Bourdieu subratlla la rellevàn-
cia del capital simbòlic a l’hora de
percebre cada classe i els individus
que la componen. El gust classifica
tant les coses com el classificador.
Perquè la cultura juga un paper
central en la reproducció i el soste-
niment delmateix sistemade clas-
ses. La influència d’aquestes ide-
es ha estat enorme entre els histo-
riadors de la burgesia i en la forma-
ció de les elits contemporànies.
Com Foucault, Bourdieu assenya-
la la cultura com a element bàsic a
l’hora d’entendre les relacions de
poder, i defensa la idea de constru-
ir un coneixement social obert i di-
nàmic. Tot plegat ens porta a posar
l’accent en la historicitat, per des-
cobrir que ni tan sols el gust és no-
més nostre.!
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