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Frédéric Beigbeder critica el món de la publicitat
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L
a lectora desacomplexada
sempre havia sospitat que si
a aquestes alçades ningú no
havia inventat encara unes
mitges resistents a les es-

garrinxades és perquè no interessa-
va als fabricants de mitges, que
veurien perillar el negoci. Ara la
sospita s’ha confirmat: es veu que sí,
que algú va inventar unes mitges
que no es desfilen, però que una
gran marca de pantis li va comprar
la patent per destruir-la.
De la mateixa manera,
resulta que hi ha mà-
quines de rentar que no
es poden espatllar però
que cap fabricant no vol
llançar al mercat; que el
pneumàtic impunxable
és guardat al calaix (al
preu de tants i tants ac-
cidents mortals cada
any); que el lobby petro-
lier fa tot el que pot per
endarrerir la generalit-
zació de l’automòbil
elèctric; que la pasta
dentrífica és un pro-
ducte inútil; que el pa-
per d’alumini està con-
taminat i que les cremes
solars no protegeixen
contra els melanomes
malignes.

Aquestes informaci-
ons, que circulen entre
els professionals de la
publicitat, apareixen en
el llibre 13,99 euros, de
Frédéric Beigbeder, pu-
blicat per La Campana
en català i per Anagra-
ma en castellà, i traduït per Josep
Maria Espinàs i Sergi Pàmies, res-
pectivament. L’obra, molt recoma-
nable, encaixa com un puzle a la
col·lecció Toc de ficció, de La Campa-
na, perquè és justament això: un
relat testimonial i sarcàstic sobre el
món de la publicitat disfressat amb
el toc fictici necessari perquè pugui
ser qualificat de novel·la. “Els noms
han estat canviats per protegir els
culpables”, adverteix l’autor d’en-

trada, però la veritat és que els cul-
pables queden prou desemmasca-
rats: les multinacionals, empreses i
marques que hi surten (els iogurts
Madone, per exemple) són ben fàcils
d’identificar.

El protagonista, Octave, és un cre-
atiu publicitari que escriu un llibre
on esbomba les interioritats que en-
volten les grans campanyes de màr-
queting, amb l’objectiu que el des-
patxin. Això és també el que va fer

Beigbeder, i la jugada li va sortir ro-
dona: el van acomiadar de la famosa
agència Young & Rubicam a causa de
la publicació de 13,99 euros. Però no
hem de patir per ell ni pels euros del
seu compte corrent: de la novel·la se
n’han venut 400.000 exemplars, s’ha
traduït a una vintena d’idiomes i
aviat se’n farà la pel·lícula.

Octave es presenta amb aquestes
paraules: “Sóc publicitari. Sí, sí, jo
contamino l’univers. Sóc l’individu

que us ven merda. Que us fa somiar
aquestes coses que mai tindreu. [...]
En la meva professió, no hi ha ningú
que vulgui la vostra felicitat, perquè
la gent feliç no consumeix”. A partir
d’aquí el llibre s’omple de reunions
on tothom cobra molt però ningú
decideix res, de fugides al lavabo per
esnifar cocaïna, de sexe pagat i de
personatges sense moral però amb
la butxaca plena que farien el que
fos per introduir un producte inútil

al cabàs de les famílies
pobres. El lema dels
grans empresaris és:
“No prengueu la gent
per imbècils, però no
oblideu mai que ho
són”.

Quan un creatiu pu-
blicitari es decideix a
escriure alguna cosa
més que un eslògan i a
publicar-la en forma de
llibre, pot tenir la
temptació d’aplicar
trucs del seu ofici a la
campanya promocional
del llibre en qüestió. És
el que ha fet Óscar Mar-
tín, un creatiu madri-
leny que debuta com a
narrador amb la novel-
la Ángeles sin nombre,
editada sota un nou se-
gell: Emotional Books.
El llibre de Martín té
pàgina web pròpia, se
n’han publicat anuncis
als diaris que juguen a
confondre ficció amb
realitat i ha arribat als
periodistes de cultura

embolicat amb una capsa aparatosa
on, entre altres coses, s’hi pot trobar
un pintallavis com a símbol de la
infància robada a la protagonista,
una nena víctima d’una xarxa de
pederastes. El tema és massa delicat
per donar-li un tractament tan sen-
sacionalista, però ja sabem que els
publicistes no deixen que els escrú-
pols morals els espatllin una bona
idea. Això suposant que tinguin es-
crúpols morals. I bones idees.
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L
a reacció social que provoca la immi-
gració està directament relacionada
amb la intolerància, el racisme i la xe-
nofòbia, o amb la por i una mena de
compassió altiva i misericordiosa. “A-

quests moros i negres que ens volen prendre la
feina...”; “Si venen tants pobres, al final perdrem
la nostra identitat”; “A les Rambles ja no s’hi pot
anar, tot són putes estrangeres, sudaques tocant
El cóndor pasa i nens moros escanyant turistes”;
“Ves, pobre gent, si al seu país es moren de gana
que vinguin aquí, però que aprenguin els nos-
tres costums”... Podríem posar molts més
exemples, oi? Escoltats (mai dits, naturalment!)
al bar de la cantonada, al forn de pa...

¿Què dirien els que han dit (o pensen) frases
com aquestes si sabessin que per cada estranger
resident a l’Estat espanyol hi ha tres espanyols
emigrats? Els que pensen que “els carrers s’han
omplert de moros, negres i sudaques” potser
haurien de saber que el 41% dels immigrants
que hi havia a l’Estat espanyol el 1998 era dels
països que formen la Unió Europea (per tant,
desenvolupats) i que el següent grup, el dels
països africans, cau fins a un 25%, seguit pels
països llatinoamericans, amb un 18%. Dit amb
exemples concrets, a l’Estat espanyol, el 1998, el
19,6% dels immigrants eren del Marroc, però
seguit pel 10,3% del Regne Unit, el 8,1% d’Ale-
manya, el 5,9% de Portugal, el 5,5% de França, el
3,7% d’Itàlia i, fins al setè lloc, no entra el segon
país pobre, Perú, amb un 3,5%.

Tot això i molt més ens ho explica Francesc
Mas a Trencant Fronteres. Una visió positiva de la
immigració, publicat per Intermón-Oxfam dins la
col·lecció Dossiers per entendre el món, dedicada a
presentar de manera simple i accessible tot de
“conceptes bàsics per entendre la situació del
món, desfer tòpics i malentesos i posar-nos en
marxa per a un futur més just”.

Francesc Mas ens posa al corrent de l’actuali-
tat dels moviments migratoris, els motius i el
futur en un total de vuit punts dividits per
subapartats: 1-Les migracions: més velles que Matu-
salem, 2-Causes ocultes de l’emigració, 3-Política immi-
gratòria avui: el fantasma de l’exclusió social, 4-Dones
i homes del ‘Sud’ a Espanya: quan el futur és incert, 5-
Les persones immigrades en un nou context de vida, 6-
Persones estigmatitzades o nous ciutadans?, 7-El repte
de la convivència intercultural i 8-El mestissatge cul-
tural: l’antídot a l’essencialisme.

Fa 100.000 anys, les societats caçadores i re-
col·lectores ja es desplaçaven de territori buscant
les millors condicions de vida. Milers d’anys
després, lluny de tenir assimilada la mobilitat
social, sembla que ens vingui de nou. Si ens in-
formem una mica, entendrem millor l’entorn, i
potser no direm tantes bajanades.
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