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DISSABTE, 26 DE MARÇ DEL 2016 ara   

Passat ja gairebé 
un segle i gràcies a 
la combinació de 
migració, indus-
trialització i estat 
del benestar, 
semblen lluny els 

temps en què la qüestió agrícola 
centrava bona part dels debats i les 
disputes a Espanya. De fet, només 
les reformes agrària i militar han 
desaparegut de la llista de proble-
mes seculars, sublimada la primera 
per les causes abans citades i supe-
rada la segona per Narcís Serra i 
l’OTAN. D’altres, com l’organització 
de l’estat, l’educació i la influència 
catòlica, encara cuegen. 

La Segona República havia fet se-
va la bandera de l’anhelada reforma 

Fam per un cantó, por per l’altre
agrària, problema central del mig-
dia espanyol, on es concentraven els 
grans latifundis, sovint infraexplo-
tats, i les grans masses de jornalers 
pobres. Ben aviat, però, les legalis-
tes i moderades autoritats republi-
canes –el mateix president Niceto 
Alcalá-Zamora tenia interessos la-
tifundistes– es van trobar atrapades 
entre la resistència ferotge i poru-
ga dels propietaris, i la impaciència 
d’unes masses afamades, reprimi-
des tradicionalment per l’autoritat 
i també fascinades per la retòrica 
anarquista. 

Periodisme compromès 
Entre el 10 i el 12 de gener del 1933, 
a la petita localitat gaditana de Casas 
Viejas, un grup de jornalers anar-

L’escriptor Ramón J. Sender 
(Xalamera, 1901- San Diego, 1982), 
desencantat republicà d’esquerres, 
va ser dels primers periodistes que, 
a través de les seves cròniques a La 
Libertad –aplegades en un llibre per 
primer cop el 1934–, va posar en 
qüestió tant l’exculpadora versió 
oficial com l’intent d’estigmatitza-
ció dels jornalers per part dels po-
ders fàctics andalusos. Seguint la 
frase de Francesc Ferrer i Guàrdia 
posada com a colofó per l’editor 
(“El deber de toda persona es tratar 
de conocer las causas de lo que aflige 
a la humanidad”), Sender dóna veu 
i posa rostre a les víctimes reals del 
crim i de la fam, amb un estil que 
s’avança una trentena d’anys al nou 
periodisme americà.✒
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quistes, pensant sumar-se a una in-
surrecció generalitzada, van decidir 
“poner en cultivo 33.000 hectáreas de 
buena tierra”. Tot i un puntual en-
frontament armat, amb dos guàrdies 
civils ferits mortalment, res feia pre-
veure l’irracional bany de sang pos-
terior. Membres de la republicana 
Guàrdia d’Assalt, arribats amb or-
dres de repel·lir amb contundència 
qualsevol resistència, van practicar 
una autèntica ràtzia, especialment 
contra la família del líder anarquis-
ta local, Francisco Cruz Gutiérrez, 
Seisdedos. Les conseqüències serien 
22 morts, centenars d’empresonats, 
mig poble que fugiria al camp i, poc 
després, un escàndol polític, hàbil-
ment utilitzat per l’oposició al go-
vern de Manuel Azaña. 

El Gènesi diu que 
abans de fer 
ploure del cel so-
fre i foc sobre So-
doma i Gomorra, 
Déu va enviar dos 
àngels a les por-

tes d’aquestes ciutats per salvar els 
homes justos que hi quedaven. 
L’Altíssim no tenia més remei que 
destruir-les perquè eren ciutats 
corrompudes pel pecat. Marcel 
Proust (1871-1922) creu que en 
comptes d’enviar dos àngels com-
passius a fer de jutges, a Déu li hau-
ria resultat més eficaç enviar-hi so-
domites, perquè no hi ha jutges més 
severs sobre els seus actes que ells 
mateixos. Segons Proust, els homo-
sexuals viuen la seva condició molt 
conscients de la condemna que me-
reixen però alhora gens disposats 
a abandonar el pecat. Aquest volum 
de la Recerca del temps perdut és es-

Descendents de 
Sodoma i Gomorra

sencialment un tractat sobre l’ho-
mosexualitat, quan era vista com 
un vici glamurós.  

El Marcel, el narrador, se situa en 
una posició interessant i privilegi-
ada per explicar els costums dels so-
domites de classe alta: és un voyeur. 
Des de l’inici del relat se’ns presen-
ta com a espia morbós: es troba 
amagat en un jardí observant amb 
molt d’interès la còpula d’un bori-
not amb una flor i divagant sobre la 
condició sexual dels insectes quan 
veu com el baró de Charlus (cèlebre 
personatges proustià) s’endú un jo-
ve cap a dins d’una botiga. El que es-
colta rere la porta li fa dir que “hi ha 
una cosa tan sorollosa com el pati-
ment, és el plaer”. A partir d’aquest 
descobriment iniciàtic, el Marcel 
comença a elaborar una teoria sobre 
l’homosexualitat, i en la seva condi-
ció d’antropòleg s’autoproclama 
“botànic moral”, un paper que des-
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envoluparà amb gran alegria, cata-
logant els gustos sexuals dels seus 
compatriotes. El narrador se sor-
prèn dels diferents tipus de sodomi-
tes que viuen al seu món: els efemi-
nats i solitaris, avergonyits de la se-
va condició, i els que la proclamen 
orgullosos i es maquillen i vesteixen 
de dona. I presta una atenció espe-
cial a una de les espècies que més 
l’atrauen: les lesbianes, “les descen-
dents de Gomorra”, que tindran un 
paper fonamental en aquesta obra, 
perquè el Marcel ja no és l’adoles-
cent insegur i fràgil que s’excusa 
dels actes socials fingint un refre-
dat. Ara és un home que sap moure’s 
com un aristòcrata entre els salons 
mundans, acostumat a la politesse i 
la hipocresia que fan funcionar el 
seu món.  

Els misteris de l’Albertine 
Bona part del relat és una successió 
d’escenes aparentment banals per 
tot tipus de festes entre París i Bal-
bec, on el Marcel es mou amb gran-
diloqüència sabent a qui cal saludar 
i a qui cal retirar la paraula. Si du-
rant la primera estada a Balbec el 
Marcel mirava les noies des de la 
terrassa del Gran Hotel, incapaç 
d’acostar-s’hi, ara hi torna com a se-
ductor. Des de les belleses vulgars i 
magnífiques que són les ajudants de 
cambra fins a les noies que no ha vist 
mai però coneix per les cròniques de 
societat, el Marcel està disposat a 
enamorar-se de totes a condició que 
l’amor no duri gaire.  

Però en aquest món hi ha un ele-
ment perillós que anticipa el drama 
de la vida del narrador de la Recer-
ca i que és alhora un dels personat-
ges més importants de la literatura 
occidental: l’Albertine, una noia 
amb qui el Marcel té una relació in-
termitent i estranya. L’Albertine és 
misteriosa, incontrolable, inacces-
sible i amaga un secret: no només li 
agraden els homes. El Marcel ho 
sospita i ella intenta ocultar-ho per 
no ferir-lo, però “Gomorra, disper-
sada, tendeix, a cada ciutat, a aple-
gar els seus membres separats, a re-
formar la ciutat bíblica”. I al contra-
ri que els habitants justos que es van 
salvar del sofre i el foc enviats per 
Déu, l’Albertine no sembla sentir-se 
gens culpable pels seus pecats, que 
seran el martiri del narrador de la 
Recerca del temps perdut.✒

Intrusos és un 
d’aquells còmics 
destinats a esde-
venir un clàssic. 
El mèrit és d’un 
Adrian Tomine 
que domina dife-

rents mecanismes de la narració vi-
sual i els posa al servei d’un passeig 
per les incerteses de la vida quotidi-
ana. Els personatges de les sis histò-
ries que aplega aquest volum anhe-
len una felicitat que saben incom-
pleta. Cadascú sembla conscient 
dels entrebancs de la vida, però s’ar-
rapen a una possibilitat, com la pro-
tagonista de Vamos, Búhos.  

Un dels encerts de l’autor califor-
nià és amarar les històries de tragi-
comèdia i apropar-les a la vida fugint 
de l’èpica de la quotidianitat. Un pa-
re que dóna suport a la filla adoles-
cent que vol ser monologuista i que 
alhora dubta del talent d’ella. Un jar-
diner obsedit a combatre la rutina 
amb un art impossible. Una noia que 
s’assembla massa a una actriu por-
no. Un home que enyora la casa on 
hauria pogut formar una família. I, 
en cada cas, Tomine troba una estè-
tica diferent. Combina el blanc i ne-
gre i els colors plans, pàgines amb 
vint microvinyetes i d’altres amb di-
nàmiques menys estrictes. Tan avi-
at construeix des del diàleg com des 
del monòleg interior més depurat. 
Tot plegat és una síntesi magistral 
de la trajectòria d’un dels autors més 
interessants del còmic nord-ameri-
cà actual.✒

La gran  
obra mestra 
d’Adrian 
Tomine 
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John Martin va pintar La destrucció de Sodoma i Gomorra el 1852. WIKIPEDIA


