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Llenya  
al pirata
Una de les notícies de la setmana re-
lacionades amb la indústria cultural 
ha estat la imposició d’una multa de 
375.000 euros (sí, ho heu llegit bé!) 
i al cessament de l’activitat al res-
ponsable de les pàgines web X-ca-
leta.com i X-caleta2.com per pirate-
ria de productes culturals. Segons 
sembla, les pàgines, que ja havien 
estat denunciades nombroses vega-
des, permetien l’accés a còpies pira-
tes de música, cinema, llibres, peri-
odisme, etcètera. És el primer cop 
que el ministeri de Cultura fa efec-
tiva una resolució d’aquesta mena. 
I no hi té res a veure el canvi de go-
vern espanyol, ja que les diligènci-
es es van iniciar al mes de març. És 
una bona notícia, que, per sort, no 
especifica quina activitat és la més 
piratejada perquè ens temem que el 
llibre quedaria a força distància de 
la música i del cinema. 

Millor piratejat que ignorat? 
Perquè no ens enganyem, en la nos-
tra societat líquida el pirateig podria 
ser un barem d’èxit: com més et pi-
rategen, més important ets. En el 
cas dels llibres hauríem de des-
comptar-hi primer els de caire tèc-
nic derivats de la demanda univer-
sitària. Són caríssims, i els estudi-
ants universitaris, tal com en l’èpo-
ca juràssica els fotocopiaven, ara 
se’ls baixen gratis de la xarxa. Un 
cop descomptats, es podria publicar 
una llista semblant a la de Sant Jor-
di, amb un rànquing mensual de no-
vel·listes piratejats. Ja que és im-
possible lluitar contra el pirateig, el 
mateix fet et podria donar un extra 
de “prestigi”. Bromes a part, està bé 
que el ministeri de Cultura faci anar 
endavant per primer cop des de la 
promulgació de la llei antipirateria, 
que és del 2014, una acció punitiva 
d’aquest calibre. De fet, ens haurí-
em de preguntar per què no s’ha ac-
tuat fins ara, vistos els centenars de 
denúncies presentades per particu-
lars i per les societats de gestió (en 
el món de la música i el cinema, les 
pèrdues són milionàries). Però en fi, 
tot és posar-s’hi. Sabem que els lli-
bres de ficció més piratejats són els 
d’autors de bestsellers. Aquests au-
tors, i sempre ha estat així, perme-
ten guanyar diners que les editori-
als posteriorment inverteixen en 
part en llibres deficitaris. El combat 
contra la pirateria va, doncs, molt 
més enllà de beneficiar únicament 
el perjudicat concret. N’hem de ser 
conscients.!
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Guardonat amb el 
19è premi Llibre-

ter en la categoria de 
millor publicació de li-
teratura infantil i juve-
nil en català, el llibre 
d’Òscar Julve i Jaume 
Copons és una interes-
sant i creativa manera 
de resseguir les experi-
ències a l’escola d’en 
Juls i la Tona, dos alum-
nes força irreverents. 

No llegiré 
aquest llibre 
JULVE&COPONS 
La Galera
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La passió de la so-
cietat nord-ame-
ricana per les his-
tòries reals, i en 
especial si són 
unes memòries 
contades en una 

primera persona valenta i honesta, 
va molt més enllà de la tafaneria. En 
un país d’arrels puritanes i alhora 
tan heterogeni, contar la pròpia his-
tòria és la manera més efectiva de 
reivindicar-te com a individu, de 
donar a conèixer als teus compatri-
otes la comunitat –ètnica, cultural– 
a la qual pertanys i de contribuir a 
corregir, engrandir i enriquir la vi-
sió que Amèrica té d’ella mateixa. 
Això és el que ha fet J.D. Vance 
(Middletown, Ohio, 1984) amb Una 
família americana, unes memòries 
personals i familiars publicades 
el 2016 amb un espectacular èxit co-
mercial i de crítica als Estats Units. 

L’autor va néixer i créixer al si 
d’una típica família de hillbillies, un 
dels grups socials més desfavorits, 
marginats i ridiculitzats –són un cli-

Una elegia plena d’amor  
per l’escòria blanca d’Amèrica

xé còmic o terrorífic en centenars 
de pel·lícules– dels Estats Units. 
Blancs de classe treballadora que, 
en origen, habitaven a l’Amèrica ru-
ral i que van emigrar en massa cap 
a les puixants ciutats industrialitza-
des del Midwest i els Grans Llacs, fa 
dècades que els hillbillies, també 
anomenats “escòria blanca”, viuen 
una penosa decadència. Deixats en-
rere per un món cada cop més glo-
balitzat i robotitzat, viuen atrapats 
en una teranyina d’atur, pobresa, 
deixadesa moral, obtusitat, secta-
risme i decadència física i anímica.  

Vance relata la degradació, els er-
rors, les dificultats i la violència, pe-
rò també l’estranya tendresa, l’ho-
nor, la resistència i les lleialtats, de la 
comunitat de hillbillies on va néixer. 
Una virtut del llibre és que ho fa sen-
se concessions, amb una precisió 
analítica exempta de sublimacions, 
afectuosa però mai sentimental. Una 
altra virtut és que, si bé ho critica gai-
rebé tot del seu món i la seva gent, ho 
fa sense renegar-ne, amb una ràbia 
demolidora però constructiva, des 

d’una concepció severa –però ne-
ta de ressentiment– de l’amor. 

Costa imaginar una infantesa 
i una adolescència més calami-
toses que les de Vance: pobresa, 
una mare drogoaddicta que li 
canvia la figura paterna cada dos 
per tres, un ambient domèstic 
marcat per la crispació i la sal-
vatgia... Els seus únics agafadors 
eren els avis materns –“el papaw 
i la mamaw”–, que li inculcaren, 
a pesar dels seus traumes i limi-
tacions, el valor de l’esforç i la 
importància de l’educació. Això, 
i la disciplina amb què els mari-
nes el feren adult, són el que, 
contra tot pronòstic, va perme-
tre a Vance de llicenciar-se en 
dret per la Universitat de Yale i 
muntar una família sana, estable 
i feliç, tot el contrari de la que ell 
va tenir. 

És una història, per tant, que 
acaba bé. El que fa que el llibre si-
gui apassionant, però, no és com 
Vance supera les adversitats per 
assolir el Somni Americà, sinó la 
contundència amb què demostra 
les irresolubles deficiències tant 
de la societat americana com de la 
comunitat hillbilly. Sense oblidar 
la influència de la història i del 
context, Vance també dona una 
gran part de responsabilitat als 
seus familiars i veïns. D’ells, en diu 
que s’han deixat anar, que ja són 
incapaços de fer autocrítica, de 
treballar durament, d’assumir 
que les decisions que prenen mar-
quen les seves vides. Fins i tot en 
diu que, desconfiadament conspi-
ranoics –creuen que els mitjans de 
comunicació menteixen i que el 
govern federal els vol esclafar–, 
cada cop estan més desferrats del 
tronc sociopolític central d’Amè-
rica. No són unes memòries aptes 
per a l’esquerra bonista. 

Escrites amb una prosa enèr-
gica i persuasiva, que narra fets i 
anècdotes més que no pas teorit-
za, Una família americana és una 
lectura ineludible per entendre 
l’Amèrica de les darreres dèca-
des. També la de Donald Trump. 
L’edició catalana, ben traduïda 
per Albert Torrescasana, duu un 
pròleg instructiu i perspicaç de 
Jordi Graupera.!
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La portuguesa Susana 
Moreira Marques ha 

aconseguit transcendir el 
relat periodístic a Ahora y 
en la hora de nuestra 
muerte, on va acompa-
nyar durant mesos un 
equip de cures pal·liati-
ves del nord del seu país 
per rescatar els últims 
moments de diverses vi-
des humils. El testimoni 
és emotiu i alhora honest.

Ahora y en  
la hora... 
SUSANA MOREIRA 
Libros del K.O.
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El crític i historiador 
Marc Myers analit-

za cinc dècades de músi-
ca popular a través de 45 
cançons que han marcat 
l’evolució del rock, el pop 
i el rythm’n’blues. Entre 
aquestes hi ha Time after 
time, de Cyndi Lauper; 
Mercedes Benz, de Janis 
Joplin; Whole lotta love, 
de Led Zeppelin, i Mag-
gie May, de Rod Stewart.

Anatomía de 
la canción 
MARC MYERS 
Malpaso
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