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Tota la culpa del rock progressiu la té Conan  
Doyle. Això ho sap qualsevol que hagi llegit John 
Buchan, autor, per exemple, de la novel·la Els 

trenta-nou graons, força coneguda en part per la pel·lí-
cula homònima de Hitchcock. Si el gòtic americà va do-
nar el casalot solitari de la vella carretera, la casa fan-
tasmagòrica i assassina que es pot trobar modèlicament 
a La casa infernal, de Matheson (Laertes, col. L’Arcà, 
2022), líquidament a Los elementales, de Michael 
McDowell (La Bestia Equilátera, 2017; d’un altre lli-
bre seu, Agujas doradas, ja en vam parlar aquí ), retor-
çadament al relat Psicosi, de Robert Bloch (i així ens 
trobem el Hitchock americanitzat), i plàsticament a la 
pintura Gòtic americà, de Grant Wood, resulta més prò-
pia del gòtic britànic (un gòtic ja decadent, que es pre-
tén imperial) la casa de camp dels senyors, la singular 
i debolida residència entre aiguamolls d’El gos dels Bas-
kerville, el manor on Mike Oldfield va enregistrar el seu 
segon disc, Hergest Ridge (que porta el nom d’un llarg 
turó fronter entre Anglaterra i Gal·les), i la mansió on 
tenen lloc els esgarrifosos fets d’El viento en el pórtico, 
el conte de John Buchan que dona títol a una recent-
ment apareguda antologia dels seus relats fantàstics, 
editada per Valdemar a la col·lecció Gótica. A John 

Buchan, escocès unionista, que 
va ser diplomàtic i governador 
general del Canadà, és a dir, vir-
rei, fins que va morir per un acci-
dent l’any 1940, se l’ha presentat 
com a pare de les novel·les d’es-
pies i se’l considera l’inventor de 
la guerra psicològica. Als anys 
deu, vint i trenta, va escriure un 
bon grapat de novel·les d’aventu-
res, amb dues sèries principals, 
la protagonitzada pel militar 
Richard Hannay (el d’Els trenta-
nou graons) i una altra on l’heroi 

és l’advocat Sir Edouard Leithen. Així i tot, El viento 
en el pórtico el va incloure en el seu llibre El club dels fu-
gitius, on els personatges dels seus grans cicles es troba-
ven per dir-se històries de por a la nit, igual que als Con-
tes de Canterbury. El que passa en aquest relat ens por-
ta al Dràcula de Bram Stoker, és a dir, al més pur gòtic 
anglès, on es planteja el tema de l’amfitrió. Al cinema, nin-
gú com Béla Lugosi ha sabut transmetre aquest caràc-
ter hospitalari del mal. Esclar, era un vell europeu. ✍
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Sobre la llibertat, de Maggie Nelson 
(San Francisco, 1973), explora la retòri-
ca de la llibertat, una paraula que, de 
tant emprar-la, ha perdut bona part del  
sentit, a causa dels presumptes somnis 
de llibertat entesos com una mena de 
dia del judici final. A partir de 
material molt divers, Nelson 
analitza el concepte des de 
quatre estrats diferents: 
l’art, el sexe, les dro-
gues i el canvi climà-
tic. Sobre la llibertat 
és un llibre inclassifi-
cable i necessari que 
combina experiència 
pròpia i una sòlida ba-
se intel·lectual. L’auto-
ra proposa un replante-
jament de la llibertat més 
basat en el respecte cap als al-
tres que en una idea abstracta que 
no desafia certeses. Per això el seu llibre 
és analític: centrat en la dialèctica entre 
llibertat i restricció, a Sobre la llibertat 
–traduït al català per Maria-Arboç Ter-

rades i Ricard Vela– s’hi troben la soci-
ologia, la filosofia, la crítica d’art i la re-
ivindicació d’una llibertat sexual no 
agressiva i mancada de gènere: “La in-
terpretació no és mai una activitat està-
tica”, escriu Nelson.  

Què significa ser lliure? La teva lli-
bertat t’està matant. Nelson proposa 
que fins i tot si definim la llibertat com 
la capacitat de fer el que vulguem, els 
desitjos humans són sospitosos. Seguir 
cadascun dels nostres impulsos pot ser, 
també, una presó, sobretot en el cas de 
les drogues. Sota la lent dels quatre àm-
bits escollits, Nelson aporta idees inte-
ressants i complexes –amb un llenguat-
ge potser massa acadèmic per a un lec-
tor no format– sobre la manera com 
equilibrem les necessitats i les obligaci-
ons, com ens involucrem i com afectem 
els altres, i com els béns individuals i els 
col·lectius es complementen i alhora es 
confronten.  

En comparació amb la seva memo-
rable obra titulada Els argonautes, en 
aquest Sobre la llibertat hi ha més ni-
tidesa, més lucidesa i més agosarament 
a l’hora de defensar certs territoris im-
populars: desconstrueix els debats del 
món de l’art, el llegat de l’alliberament 
sexual, l’empresonament i la desesta-
bilització de les addiccions i la desespe-
ració davant del canvi climàtic. L’estil 
de Nelson es basa en la suma, el treball 
d’altres escriptors, acadèmics, activis-
tes, etc., per esquarterar cada tema so-
bre el qual escriu i fer-ho des d’una mi-
rada polièdrica: “Les històries que hem 
estat explicant ja no funcionen. [...] les 
històries reals no existeixen”. L’objec-
tiu: demostrar com aquests múltiples 
angles entren en conflicte i com resul-
ta de necessari viure dins aquest ma-
teix conflicte. Dins d’un món polaritzat 
i reaccionari, els matisos ajuden a en-
tendre’ns els uns amb els altres. Al final 
del llibre, l’autora hi llista totes les re-
ferències que apareixen al llibre. Hi ha 
qui diu que Sobre la llibertat podia ha-
ver consistit només en aquesta biblio-
grafia. Deuen ser la mateixa gent que 
gaudia amb Cinquanta ombres d’en 
Grey.  

De la crueltat a la llibertat 
Sobre la llibertat és un llibre que apareix 
entre les esquerdes del llibre que Mag-
gie Nelson va escriure sobre l’art i la 

crueltat: “Quan no vaig poder 
més de la crueltat vaig tirar 

immediatament cap a la 
llibertat. Vaig arrencar 

amb What is freedom?, 
de Hannah Arendt, i 
vaig començar a acu-
mular piles”. Nelson 
ens indueix a pensar 
en la llibertat com una 

fita del futur més que 
no pas com una pràcti-

ca present inacabable. I, 
sobretot, ens repta a des-

enganxar-nos dels mites i els 
eslògans de la llibertat, “menys 

atordits i desanimats amb les seves pa-
radoxes i més sensibles a les dificultats 
que ens posa”. Sobre la llibertat no és un 
llibre apte per llegir al metro. ✍
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Per què la 
llibertat ens pot 
arribar a matar?
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