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George Bush fa un discurs davant l’emblema de la CIA

Pot ser necessària una mentida?
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E
ls brutals atemptats
terroristes de l’11
de setembre contra
les Torres Bessones
de Nova York i el

Pentàgon a Washington ha
sumit els Estats Units en un
estat d’inseguretat nacional
sense precedents des dels
primers anys posteriors a la fi
de la II Guerra Mundial. La
magnitud del desafiament
que el terrorisme internacio-
nal ha llançat contra els va-
lors occidentals, que la socie-
tat nord-americana encarna,
promou i defensa, només és
comparable a l’atac japonès a
Pearl Harbor i la lluita lliura-
da amb la Unió Soviètica pel
control de l’Europa occiden-
tal fins a la caiguda del Mur
de Berlín. La sotragada emo-
cional dels atemptats de l’11
de setembre és fa més fàcil
d’assimilar a la commoció
que van produir l’any 1941
les pèrdues humanes i mate-
rials de la flota nord-ameri-
cana al Pacífic, per l’impacte
immediat del cop sofert que
no pas el combat endegat
contra el terrorisme interna-
cional amb la lluita contra
l’expansió del comunisme al
món; les imatges i la re-
transmissió en directe del se-
gon avió encastant-se a la
torre sud i el posterior esfon-
drament dels dos edificis
símbols del poder financer
nord-americà en multipli-
quen, és clar, i a escala uni-
versal, el valor dramàtic. No
obstant, és probable que la
persecució del terrorisme in-
ternacional acabi assem-
blant-se molt més a l’enfron-
tament que hi va haver du-
rant la Guerra Freda amb el
comunisme.

VULNERABILITAT
El que tenen en comú els
atacs a Pearl Harbor i el
World Trade Center és la
sensació de vulnerabilitat ex-
perimentada pels nord-ame-
ricans. És amb l’excusa d’a-
questa vulnerabilitat que el
govern dels Estats Units ha
iniciat, en paral·lel a la guerra
contra el règim talibà que
dóna refugi a Ossam bin La-
den, una retallada dels drets
civils nord-americans. Es
tracta, segons la justificació
oficial, de garantir la segure-
tat nacional. No serà gens es-
trany que l’eco d’aquestes
mesures s’acabi sentint a la
resta d’Occident a partir de
l’argument que la universali-
tat del terrorisme requereix
una cooperació universal.

En el fons, el que s’està co-
mençant a plantejar i que és

a la base dels debats oberts
als Estats Units i a la Unió
Europea, amb mesures com
ara la de fer que els delictes
per terrorisme els jutgi un
tribunal militar, és la vella i
eterna pregunta de fins a
quin punt la finalitat justifica
els mitjans. Segons quina si-
gui la resposta, segons quins
siguin els mitjans que esti-
guem disposats a justificar
per la lluita contra el terro-
risme, ens trobarem amb
episodis prou coneguts i no
sempre d’agradable record.

En cert sentit, aquesta és la
qüestió central amb què es

troba el lector de La CIA y la
guerra fría cultural. La seva au-
tora, Frances Stonor Saun-
ders, edifica una monumen-
tal crònica de la que per a
molts va ser l’essència de la
Guerra Freda: el combat ide-
ològic contra el comunisme.
O dit d’una manera més crua,
en l’argot de la CIA, “la bata-
lla per la conquesta de les
ments humanes”. En defini-
tiva, per apartar els europeus
dels mites marxistes i fer-los
veure el món a partir del
concepte nord-americà.

PERSUASIÓ POLÍTICA
Els soviètics s’havien revelat
com uns autèntics mestres en
la utilització de la cultura
com a eina de persuasió po-
lítica. I l’Europa destrossada
pels efectes de la II Guerra
Mundial, era un terreny abo-
nat a la penetració de la pro-

paganda soviètica. El repte
que s’alçava davant dels Es-
tats Units era, doncs, feno-
menal. La defensa de la lli-
bertat d’expressió, com a
ganxo seductor de la demo-
cràcia liberal, havia de re-
querir molts esforços perso-
nal i esmerçar-hi grans
quantitats de diners dels
contribuents nord-ameri-
cans, sense el seu permís i
sense el seu coneixement. O
no és la millor manera de fer
propaganda que no sembli
que se n’està fent?

A la CIA se li han encolomat
la majoria d’operacions de

derrocament de governs poc
simpatitzants amb els inte-
ressos dels Estats Units i d’al-
tres fets obscurs i sense un
responsable definit, fossin as-
sassinats de personatges incò-
modes o rebel·lions de guerri-
lles per generació espontània.
El poder de la CIA s’ha sobre-
valorat sovint, tant pel que fa
als seus èxits com pel que fa
als seus fracassos, però és ve-
ritat que la seva ombra ha es-
tat tremendament llarga. Du-
rant la Guerra Freda, en
l’àmbit cultural, ho va ser.
Sobretot des del 1950 fins al
1967. En aquests anys, a través
del Congrés per la Llibertat
Cultural i de la direcció del
seu agent Michael Josselson,
l’Agència va dedicar una part
considerable del seu pressu-
post a sostreure la intel·lectu-
alitat europea del marxisme i
del comunisme. Pocs van ser

els escriptors, els pintors, els
filòsofs, els músics, els histo-
riadors... en definitiva, els
creadors d’opinió, que, sa-
bent-ho o no, sent-ne consci-
ents o no, van ser utilitzats
pels serveis d’intel·ligència
nord-americans.

Els diners de la CIA van fi-
nançar de tot. Va editar revis-
tes i llibres, va atorgar premis,
va organitzar exposicions i
concerts, va celebrar congres-
sos... i tot en nom de la lliber-
tat d’expressió. La nòmina de
personalitats beneficiades o
esquitxades, segons quina
lectura se’n vulgui fer, és am-
plíssima i brillant i abasta tots
els àmbits de la cultura. Però
sempre de manera clandesti-
na i a través d’una xarxa de
fundacions privades filantrò-
piques, algunes expressament
creades, d’altres existents,
com ara la Ford i la Rockefe-
ller, i igualment interessades
en la defensa dels valors
nord-americans.

Que la CIA actuava en
aquella època com el minis-
teri de cultura de què no dis-
posen els Estats Units, es va
intuir de seguida. En una Eu-
ropa arruïnada, els diners per
a l’edició de revistes i llibres
de qualitat, la programació de
concerts i l’organització de
congressos amb assistències
multitudinàries de personali-
tats d’arreu només podien
provenir dels Estats Units.
Com escriu Frances Stonor
Saunders, només els imbècils
o els hipòcrites no sabien qui
pagava la festa. Les revelaci-
ons periodístiques es van anar
succeint fins que el muntatge,
a mitjans dels seixanta, es va
fer insostenible.

OBRA DEFINITIVA
La crònica d’aquells anys i
d’aquella època ha estat
profusament estudiada. La
CIA y la guerra fría cultural és,
doncs, un treball més que
s’hi afegeix. Però les fonts
consultades, moltes de les
quals són documents tot just
desclassificats, pels testimo-
nis directes entrevistats, la
profunditat de l’anàlisi i el
rigor i la qualitat de la in-
vestigació fan que l’estudi de
Frances Stonor Saunders
tingui vocació d’obra defini-
tiva.

Condemnar l’actuació
d’uns homes que van com-
batre en silenci per la lliber-
tat d’expressió traint les es-
sències de la llibertat que
deien defensar i perquè en
aquell context de vulnerabi-
litat nacional va créixer i
desenvolupar-se el maccar-
thisme, pot acabar sent tant
injust i tan totalitari com
defensar-la, perquè van fer
possible la creació d’obres
mestres de les arts. La lectura
de La CIA y la guerra fría cul-
tural ens hauria de fer ado-
nar que la veritat sempre és
plena de matisos.

N A R R A T I V A

Ficcions
biogràfiques
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M
arcel Schwob (París,
1867-1905) va ser un
home de lletres al qual
Jorge Luis Borges cita a
Biblioteca personal com a

inspirador de la seva Historia univer-
sal de la infamia. Pertanyent a una
família de l’alta burgesia jueva, a
més del francès, Schwob dominava
l’anglès i l’alemany, i va traduir
Shakespeare, Defoe i Maeterlinck.
Fou amic dels poetes Mallarmé, Va-
léry, Gide, les escriptores Claudel i
Colette, i el dramaturg Alfred Jarry
li va dedicar el seu cèlebre Ubu roi.
Com a autor va publicar, entre d’al-
tres, El rei de la màscara d’or, Cor doble
i la magnífica narració La croada dels
infants.

A Vides imaginàries Marcel Schwob
recrea les biografies de vint-i-dos
personatges històrics poc coneguts
com una reacció davant la tendèn-
cia historicista dels biògrafs profes-
sionals d’ocupar-se dels grans ho-
mes, especialment dels seus fets ex-
terns. Contràriament a aquesta ma-
nera de fer, Schwob se centra a re-
inventar unes existències úniques,
ja siguin divines, mediocres o cri-
minals, tal com assenyala en el pre-
faci del seu llibre. Així, a la manera
d’un Borges i un Calvino avant la
lettre, l’autor reescriu unes vides
singulars on la ficció preval davant
la realitat. Empèdocles, Lucreci, Pe-
troni, Ucello, Pocahontes i els pira-
tes Kid, Kennedy i Stede Bonnet
desfilen, entre d’altres, davant dels
ulls del lector amb unes vides ima-
ginades, però tan reals com les que
van viure i sobre les quals no se’n
sap gairebé res. I ho fa gràcies a la
ficció, a l’art de narrar, que encara
que sigui arbitrària se sustenta so-
bre la versemblança literària. Ac-
ceptat aquest artifici, el valor de
l’obra de Marcel Schowob es basa en
el com i no en el què, és a dir, en el
valor literari de les seves narracions
biogràfiques. Impregnades de sim-
bolisme romàntic, les Vides imaginà-
ries reflecteixen l’estètica particular
de l’autor i una ètica transgressora
on el cinisme, la impudícia, l’here-
tisme, la prostitució, la pirateria i
l’assassinat prenen carta de natura-
lesa. En conjunt, els personatges bi-
ografiats mostren la galeria de la
infàmia, el revers de la medalla del
que podríem dir les vides exem-
plars, representades per sants i he-
rois. La mateixa tria dels personat-
ges revela l’actitud iconoclasta de
l’autor, postura que l’agermana als
corrents literaris de tombant del
segle XIX.

Llegida avui, l’obra Vides imaginà-
ries conserva la frescor i l’agudesa de
la ficció literària ben travada encara
que els aspectes transgressors hagin
perdut bona part del seu mordent.
Gràcies a la qualitat de la seva prosa,
les narracions de Marcel Schwob
poden considerar-se l’obra d’un
clàssic, si no de primera fila, sí amb
prou interès intrínsec per ser llegi-
des amb atenció i interès.


