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Michael Moore és periodista i ‘showman’ televisiu

Que tornen els grisos!
A S S A I G

A R N A U C Ò N S U L

Michael Moore, Estúpids
homes blancs o les excuses
patètiques del senyor Bush.

Traducció de Puri Gómez,
Mariona Magrau i Albert
Torrescasana. Empúries.

Barcelona, 2003.

A
ls Estats Units, Mi-
chael Moore fa temps
que és conegut com
un d’aquests perso-
natges amb vocació

de mosca collonera que, des
d’un programa modest d’un
canal de segona fila (Channel
64) –a banda d’alguns llibres i
documentals cinematogrà-
fics–, disparava amb humor
contra les misèries de la socie-
tat nord-americana i un siste-
ma político-econòmic,
corrupte i poc demo-
cràtic, que a més de ser
masclista i racista té la
base de la seva prospe-
ritat en les diferències
socials, l’exempció
d’impostos als empre-
saris poderosos i l’ex-
plotació de mig plane-
ta. El penúltim dels
seus dards va sortir, al
seu país, en forma de
llibre ara fa uns dos
anys i mig: Stupid White
Men, que a Europa ha
arribat després del bo-
om mediàtic que, per a
Moore, ha estat el do-
cumental Bowling for
Columbine. Un període
de temps relativament
curt, segons com es
miri, però que ha cap-
girat el present i el fu-
tur de la història mun-
dial. Malgrat que en
algun moment insinua
que en passarà alguna
de grossa si els diri-

gents ianquis no canvien d’ac-
titud, no es pot dir que Moore
anticipi l’atemptat a les Torres
Bessones, però sí que posa el dit
a la nafra en tot allò que ell
creu que no funciona dins de la
nació que s’autoproclama (i
l’autor no ho posa en dubte) la
primera potència mundial.
Amb una virtut: que ho fa des
d’una estimació profunda als
Estats Units i en cap moment
renega de ser un nord-americà
prototípic, de Michigan, que
celebra el 4 de Juliol, menja

hamburgueses i creu en l’amer-
ican way of life; i un defecte: s’hi
involucra tant personalment
que les anàlisis i solucions que
proposa són esquemàtiques (i
els coneixements de política
internacional, justets).

De manera que carregar
contra el llibre és molt fàcil. És
cert, per exemple, que des de la
comoditat que dóna la panxa
plena, assenyalar culpables té
poc mèrit; també ho és que
anar amb el lliri a la mà i as-
sumir el paper del predicador

bondadós ratlla la demagògia;
i, fins i tot, cal reconéixer que
els lectors europeus no tenim
ni idea de la fiabilitat de les
dades que maneja Moore, però
en canvi ens han arribat les
queixes que Internet ha esco-
pit sobre Bowling for Columbine:
els canadencs no deixen la
porta de casa oberta, tal com
afirma i prova el reportatge.

HUMOR GRUIXUT I HILARANT
Així i tot, no em sembla que
aquest estil seu, egocèntric i
d’idees apriorístiques, sigui un
problema. Sobretot perquè la
ironia que l’acompanya sem-
pre –amb pinzellades d’hu-
mor gruixut i hilarant, en al-
gun moment– deixa ben clar
que el seu no és cap estudi se-
riós, ni un balanç de l’estat de
la nació (vegeu el títol, en an-
glès). Només una denúncia, sí,
de l’estupidesa, provada, de
George W. Bush, del robatori
electoral que li va permetre
accedir al càrrec –probable-
ment el capítol més interes-
sant del llibre–, a més d’una
crítica als taurons republicans
que mouen els fils des dels
temps de Nixon (Cheney,
Rumsfeld...), i un avís als seus
conciutadans sobre el retorn
dels valors sudistes, basats en
el creacionisme i el culte a les
armes: “La Confederació ha
guanyat la Guerra de Secessió,
una victòria llargament espe-
rada”. I que consti que Moore
no es casa amb cap dels partits
grans: els republicans queden
retratats com la ultradreta més

rància, i els demòcrates, si fa o
no fa, però disfressats sota l’e-
legància i el saxo de Clinton.

“Us estan prenent el pèl”.
Aquest és el missatge que el
periodista showman vol adreçar
a la resta de nord-americans:
n’hi ha quatre que es fan rics,
mentre la resta pateix una es-
colarització cada vegada més
precària, unes universitats que
fan riure, retallades pressu-
postàries per a la investigació i
un retorn al fanatisme religiós.
Menys quan és en benefici
propi, és clar: en aquest cas
ideologia i hipocresia es donen
la mà i s’aplaudeix l’avenç de
la ciència. I, si no, llegiu la re-
lació entre la represa de les
investigacions amb cèl·lules
mare i l’Alzheimer de Ronald
Reagan (capítol 11). L’eterna
cançó de l’enfadós? Potser sí,
però per sentida que la tin-
guem, ja està bé que l’entoni
algú amb audiència fidel i àm-
plia. No servirà per a gran cosa
més que per a netejar consci-
ències i enriquir empreses edi-
torials que ja són molt grans i
publiquen massa i s’hi miren
poc i els és igual. Moore és
conscient de formar part de
l’engranatge, de la mateixa gri-
sor que ell denuncia, on només
compta el balanç econòmic, i
se’n riu. I a casa nostra no es-
tem lliures de culpa: ens hi
apuntem tard i traduïm amb
presses i ens surt una edició
catalana amb massa proble-
mes. És el retorn dels grisos. O
pitjor: potser és que s’han des-
tenyit les cassaques blaves.

Els àngels sobrevolen Eslovènia
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Drago Jancar, La mirada de
l’àngel. Traducció de Simona
Skrabec. Angle Editorial.

Barcelona, 2003.

D
rago Jancar és l’es-
criptor eslovè més
reconegut i traduït
fora del seu país, i
aquesta és la pri-

mera ocasió en què el podem
llegir en català. Autor dramàtic,
pope cultural, assagista i, òbvia-
ment, també prosista, ens és
servit per Angle Editorial en
aquesta recopilació de narraci-
ons que reuneix un llibre de
contes del 1992 i una narració,
segons sembla, emblemàtica de
la seva fama, Mort a Santa Maria
de les Neus, que està recuperada
del ja llunyaníssim 1985.

Més enllà de la curiositat de
conèixer una literatura tan
minoritària com l’eslovena,

¿què ens ofereix el senyor Jan-
car perquè el triem de la taula
de novetats...? És un autor del
qual es pot dir en un primer
glop que s’ha llegit molt bé
Cortázar –però no tan bé el
marit de María Kodama– i que,
encara que sembli estar als
núvols, entre àngels despietats
o potser només incapaços de
qualsevol acció –¿metàfora de
l’Europa artrítica que mirava
com es dessagnaven els Bal-
cans...?– té els ulls molt oberts
a l’intentar recuperar la iden-
titat del seu país, sota les runes
totalitàries. Eslovènia no és res
més que una d’aquestes naci-
ons que pateixen esquizofrè-
nia, Alzheimer i fam després
de l’enderroc d’aquell país que
abans guanyava tantes meda-
lles a les Olimpíades. Nacions
que no saben ni qui són ni si té
cap sentit tenir bandera i
himne però no sortir mai a la
tele. Perquè, de moment, no-
més els ha arribat el McDo-
nald’s.

La mirada de l’àngel és un lli-
bre de narracions amb sort
molt diversa. Hi ha relats fa-
llits, clarament mancats d’alè
per aixecar el vol i no pregun-
tar-nos per quina estranya raó
un autor ha de publicar un al-
tre cop el mateix conte ximple
en què el protagonista al final
es desperta i tot ha estat un
somni, i la resolució del qual
està més cantada que el futur
d’aquest club de futbol que
també abans guanyava moltes
copes: Una pintura al fresc o el
pitjor Borges recreant-se en la
premonició mortal; La Vall de
l’Edèn, que o bé és críptic o bé és
un text que no va enlloc o totes
dues coses alhora, o Aparicions,
portat amb bon pols però re-
solt de manera molt fàcil: l’es-
tranya visita d’una dona que
s’apareix als conductors en
una autopista i després desa-
pareix –¿els sona l’argument o
és que sóc molt primmirat?

Però la resta del volum
–onze narracions– mereix

una altra valoració. Drago Jan-
car és un autor els contes del
qual funcionen si la seva prosa
funciona, mai pels arguments
de les seves històries o pels
personatges que hi deambu-
len. I és en aquest paisatge
oníric, hiperrealista cortazarià
en què la fantasia pren, cada
matí a les vuit, el metro, aquest
món irracional en què el destí
sembla estar escrit i decidit per
déus jugant als daus, éssers
que ens vigilen o ens sotgen,
on Jacar troba els millors re-
gistres.

DEUTE AMB WENDERS
En ocasions, és notori el deute
amb aquells altres àngels de la
meravellosa pel·lícula de Wen-
ders, Cielo sobre Berlín, quan
aquest encara no havia deixat
caducar els frankfurts a la ne-
vera. Això passa, òbviament, a
La mirada de l’àngel però la pre-
sència sobrenatural –el mateix
lector que contempla però no
pot intervenir–, angoixada i

impotent recorre altres textos
com ara La sabana, Herodes i el
pastoret i Mort a Santa Maria de
les Neus. Això, sumat a la idea
d’un destí, de la vida com un
esquema inabastable en què
totes les criatures i esdeveni-
ments –fins i tot els més pe-
tits– tenen una importància
transcendental per a la resta
de la creació. És el món de les
mònades leibnitzianes en què
qualsevol canvi en l’existència
més nímia o miserable –La
rata– trastoca tot l’Univers,
condemnats a partir d’alesho-
res a una repetició que com-
portarà en el seu interior, de
manera potser negativa, un er-
ror, una sortida en fals al de-
terminisme –com passa a, pot-
ser, les dues millors narracions
del lot: El salt del Libúrnia i l’ex-
cel·lent Etiòpiques, la repetició.

És, doncs, Drago Jancar, un
autor interessant, amb una
mirada potser no excessiva-
ment original però que ara
per ara ens pot semblar dife-
rent. Narracions en què el
món i les nostres vides no són
sinó parts d’un fantàstic re-
llotge celestial que de tant en
tant es deixa arreglar per
maldestres rellotgers que el
desajusten per sempre més. A
Eslovènia i aquí, per des-
comptat.


