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n un temps on tot es mou tan de
pressa, sovint caiem en el parany
de deixar de banda qüestions

cabdals que poden determinar el nostre
futur –més encara quan és negativa-
ment–. Un d’aquests assumptes que
convé que mai no perdem de vista és el
tan progressiu com preocupant creixe-
ment del racisme, que –com advertia
Xavier Rius i Sant a Xenofòbia a Catalu-
nya– amenaça, com l’ou de la serp,
qualsevol societat.

Res més adient, doncs, que l’àmbit
universitari li dediqui la seva atenció,
com ho fa Sergi Pardos-Prado amb Xe-
nofòbia a les urnes, premi Ramon Trias
Fargas d’assaig polític, que es proposa
escatir “els processos a través dels quals
s’articula la por a la immigració i els
mecanismes que la traslladen a la com-
petició entre partits polítics”.

Per obtenir una resposta, duu a ter-
me una exhaustiva anàlisi comparada
dels darrers processos electorals euro-
peus, que comporta uns resultats, si
més no, sorprenents: en comptes d’és-
ser, com semblaria lògic esperar, les
classes desfavorides les que mostren
una actitud més combativa davant els
immigrants, per entrar-hi en compe-
tència directa, són “les posicions més
properes a la dreta” les que “tenen més
tendència a expressar actituds hostils”
envers ells.

Tot i que, per la seva condició de
tractat acadèmic, alguns dels capítols
–sobretot els primers– del llibre inclo-
guin una enumeració de dades tècni-
ques i estadístiques possiblement ex-
cessives per al públic majoritari, les
conclusions del seu estudi són tan fo-
namentals com imprescindibles. Entre
d’altres raons, per una de primordial:
posar en dubte alguns dels tan reiterats
com falsos tòpics sobre el racisme i la
xenofòbia. Només per això –i l’obra
ofereix molt més– ja hauria estat neces-
sària (i benvinguda). ❋

E

Desvelant
els mites de
la xenofòbia

OPINIÓ XAVIER SERRAHIMA

Premi Trias Fargas
Amb Xenofòbia a les urnes, premi
Ramon Trias Fargas d’assaig polític i
publicat per Columna Edicions, Sergi
Pardos-Prado es proposa escatir “els
processos a través dels quals s’articula
la por a la immigració i els
mecanismes que la traslladen a la
competició entre partits polítics”

‘Incerta glòria’, a la ràdio
atalunya Ràdio ha decidit re-
cuperar una de les joies del seu
arxiu sonor. Torna Incerta glò-

ria, de Joan Sales, adaptada per Ole-
guer Sarsanedas i amb actors de pri-
mera fila, aquest cop al web catra-
dio.cat. Tal com expliquen responsa-
bles de l’emissora hi publicaran dos
capítols cada dia des del 15 d’octubre
fins el 19 de novembre, dia en què es
commemora el centenari del naixe-
ment de l’autor. L’objectiu és sumar-se
a la celebració de l’efemèride de l’Any
Sales i que tota l’obra estigui disponi-
ble de qui vulgui a través d’internet.

Marc Garriga ens informa de la bo-
na rebuda i les mostres que arriben
dels casals catalans d’arreu del món,
sobretot dels provinents d’exiliats o
fills d’exiliats de la guerra, que Sales va
recrear amb geni. L’obra, dirigida per
Joan Germà Schroeder, es va gravar el
1987 i la protagonitzen Enric Majó,
Margarida Minguillón, Gal Soler i En-
ric Pous. Aquest cop, però, al web hi
han incorporat material inèdit, foto-
grafies, vídeos, cartes de l’autor... amb
la qual cosa volen revalorar el docu-
ment sonor i contextualitzar-lo amb el
moment en què es va escriure i publi-
car l’obra. Maria Bohigas, la
néta de Sales i actual res-
ponsable de l’editorial que
va fundar l’escriptor, el
Club Editor, va descriure
Incerta glòria al programa
La Tribu, com “un instant
en una vida que voldries
que durés per sempre,
aquell moment en què sents
que la vida té sentit, però
que es corromp pel pas del
temps.”

Bohigas, que acaba de
publicar una edició especial
de l’obra, defensa que Incer-
ta glòria ha ressorgit fres-
quíssima mig segle després
de publicar-se, “com si
s’acabés d’escriure ara ma-
teix”. De fet, el diari Le
Monde l’any 1962, quan es
va publicar, per primer cop
sense censura, a França, ja la
va qualificar d’una novel·la
infinita, amb uns personat-
ges magnífics. Sobretot el
d’en Cruells, el que inter-
preta Enric Majó.

La voluntat d’aquest nou
arxiu sonor és que es man-
tingui en contínua actualit-
zació i creiem que pot ser
especialment útil als centres
escolars o universitaris i als
estudiosos en general de
l’obra de Sales. Garriga ma-
tisa que “a banda, evident-
ment, que desitgem que els
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nostres oients gaudeixin d’aquesta
producció, tant els que ja ho van fer en
el seu moment d’emissió i vulguin re-
cordar velles sensacions, com els que
s’interessin per viure una nova expe-
riència, ja que el gènere de la radiono-
vel·la no és gens habitual a la ràdio
d’avui en dia. Aquest projecte és la
prova pilot, el document zero, del que
volem que sigui el nostre arxiu sonor.
Anirem aportant documents de tota
mena per aportar valor als enregistra-
ments de més qualitat que podem tro-
bar en el nostre arxiu. Farem la feina
de seleccionar el bo i millor i ho pre-
sentarem d’una manera cuidada i ri-
gorosa, mirant d’aportar-hi un plus
més enllà de repescar aquelles emis-
sions antològiques.”

A banda de material per comple-
mentar els documents recuperats,
també pretenen liderar projectes que
trobaran millor cabuda a la web que
no pas en el de la FM. L’objectiu final
és que l’arxiu sonor de Catalunya Rà-
dio s’acabi convertint en una referèn-
cia del país en el seu àmbit. Un objec-
tiu que el nou responsable de l’emisso-
ra, Fèlix Riera, ha incorporat de mane-
ra prioritària al seu projecte. ❋

Joan Sales (dreta), amb Enric Usall (Soleràs) i
Lluís Cruells, personatges d’‘Incerta glòria’ ARXIU




