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L’assagista Jean-François Revel ha escrit sobre l’odi internacional contra els Estats Units

La temptació antiamericana
A S S A I G

X A V I E R F I L E L L A

Jean-François Revel, L’obsessió
antiamericana. Funcionament, causes,
inconseqüències. Traducció d’Arnau

Cònsul i Pau Joan Hernàndez.
Proa. Barcelona, 2003.

J
ean-François Revel ha escrit altra
vegada un llibre a contracorrent,
com ja havia fet fa una trentena
d’anys amb Ni Marx ni Jesús (1970).
L’obsessió antiamericana és un text

escrit en resposta al que el seu autor
anomena els grotescos errors intel·lectu-
als d’Europa en general i de la seva es-
querra en particular. En opinió de Revel,
el ressentiment contra els Estats Units no
ha parat d’intensificar-se des de l’enfon-
sament del comunisme i l’emergència
d’Amèrica com a única superpotència
mundial. Ni tan sols els atacs de l’11 de
Setembre, explica l’assagista francès, van

fer minvar el sentiment d’odi contra els
EUA. Passat el primer moment d’emoci-
ons i condols, es van començar a pre-
sentar aquests actes terroristes com una
justa rèplica pel mal que els EUA havien
fet al món.

L’occident benpensant, continua ex-
plicant Revel, ha atribuït les accions del
terrorisme islàmic als efectes d’una mi-
sèria que creu cada vegada més genera-
litzada. Per Revel, però, res és més lluny
de la realitat. D’una banda, assenyala,
amb una contundència políticament
gens correcta, que el terrorisme islàmic
és fill d’una concreta idea religiosa i no
d’una anàlisi de les causes de la misèria.
De l’altra, indica que no és cert que la
pobresa hagi augmentat en els darrers
anys. Ben al contrari, Àfrica a part, la
creixent liberalització del comerç ha es-
tat favorable per a tothom.

Revel analitza l’antiamericanisme des
de la seva doble obsessió contra els EUA
i el liberalisme. Les descripcions falsifi-
cades de la realitat nord-americana no

tenen cap altre objectiu, insisteix una i
altra vegada l’autor francès, que denigrar
l’economia liberal, tot satisfent alhora la
seva passió antiamericana. L’argumenta-
ció de Revel és, en contrapartida, no tan
sols una ardent defensa dels EUA, sinó
també una vigorosa apologia del libera-
lisme. Dels EUA, Revel en celebra la re-
volució –l’única veritable revolució del
segle passat, ens diu– que n’ha fet una
societat avançada. Del liberalisme, n’elo-
gia els constants beneficis que possibilita
la globalització. D’Europa, en canvi, en
critica la impotència política, que pre-
senta com la veritable causa del tan cri-
ticat uniteralisme nord-americà.

No tota l’argumentació de Revel em
sembla igualment encertada; en ocasions,
en dissenteixo obertament. Tanmateix, no
per això la seva aportació deixa de ser una
contribució valuosa i recomanable per a
tothom que vulgui atrevir-se, si cal des de
la discrepància, amb un pensament que
va més enllà de la repetició de tòpics i de
la gentil correcció política.

‘Riders on the storn’
N A R R A T I V A

L A U R A C A S T I L L O

Joan Esculies, L’ocell de la pluja.
Premi de narrativa Ciutat d’Elx.
Editorial 3 i 4. València, 2003.

S
ona una cançó dels Doors i una
dona recorda l’amor fugit. Led
Zeppelin, els U2 i desprès els
Stones. Un bar. Dues històries, la
d’Ella, que l’espera; i la d’Ell, que

no vol ser esperat. Neons i un vodka amb
taronja. Els nens encara dormen. Aquests
són els ingredients de L’ocell de la pluja.

Tota claror amaga la seva ombra.
Aquesta premisa sembla governar la no-
vel·la que Joan Esculies fila a través de
tretze fotografies i tretze negatius. Cara i
creu. Ell i Ella. L’autor escriu com els ar-
quitectes, amb precisió de científic
–¿deuen ser vestigis de la seva licencia-
tura en biologia?–. Hemingway li faria
l’ullet des del seu paradís cubà: “La lite-
ratura és arquitectura i no decoració
d’interiors”, defensaria.

Però més enllà d’una estructura gaire-
bé simètrica de diàlegs i pensaments,
l’obra regalima una nostalgia contingu-
da. Són tristos els ocells de la pluja. Do-
blement tristos i bells: perquè fugen i

perquè els esperen. Com Ell, perdut en
una recerca; com Ella, que el recorda en
tots els cossos. Joan Esculies utilitza per
al seu cant dues veus anònimes, sense
rostre, sense DNI, ni registre civil. Els
personatges no tenen nom. Són Ell, o
Ella, el Nen, Una.

L’autor no s’oblida de posar l’accent en
els sentiments, en la por, i en una prosa
sincopada i senzilla. Perquè les grans
tragèdies de cada dia –un camió de jo-
guina que es torna verd enfonsat en la
pica, dues ratlles de cocaïna, un glop de
whisky, els pits d’una puta, un nen sense
pare, una mare sense home, el degoteig
del dipòsit del vàter, un home que encara
és massa nen–, les autèntiques, no s’es-
criuren amb metàfores.

Plou. La història comença i acaba amb
la pluja. Un cercle perfecte en què els
personatges busquen sense trobar, sense
saber què estan cercant. De fons, la veu
greu de Jim Morrison canta Riders on the
storn.

Josep Ramoneda, Del tiempo
condensado. Globalización,

inmigración, terrorismo, cultura.
Random House Mondadori.

Barcelona, 2003.

E l periodisme té la condició
de la caducitat. Tanma-
teix, en aquests darrers

anys, en lloc com en els diaris
hem trobat l’expressió més ex-
acta per comprendre els fets
més recents. En aquest sentit, té
un particular interès la lectura
de Del tiempo condensado, un re-
cull d’articles publicats per Jo-
sep Ramoneda en el diari El País
que es presenten ara agrupats
temàticament amb la intenció
d’induir en el lector una refle-
xió que el format periodístic no
sempre permet. Certament, vi-
vim un temps sense pausa. Els
esdeveniments dels últims
anys, des de l’11-S fins a la
guerra d’Iraq, han refet del tot
la fesomia del món que habi-
tem. En l’encara no gaire llunyà
temps de la Guerra Freda no
succeïa res que no estigués pre-
vist. I en canvi, ara com mai,
sabem que la història és ben
oberta. Aquesta és la considera-
ció que en primera instància
ens ofereix Josep Ramoneda en
el llibre que presentem. El lec-
tor hi trobarà un pensador
profund que, sense obviar les
sinuositats de la realitat, cons-
trueix un ideari agosarat que li
permet proposar, sense excessi-
ves relliscades, un cosmopoli-
tisme prou coherent des del
qual abordar temes de tanta
actualitat com ara la guerra, la
globalització, la immigració i el
nacionalisme. X.F.

Vandana Shiva, Cosecha robada.
El secuestro del suministro

mundial de alimentos. Traducció
d’Albino Santos. Paidós.

Barcelona, 2003.

L’ autora de Cosecha robada
presenta el seu llibre
com una resposta al que

descriu com els excessos devas-
tadors de l’agricultura indus-
trial. Vandana Shiva és una
ecologista de renom, tant en el
camp del pensament com en de
l’activisme, que ha participat
en la creació de Navdanya, un
moviment per a la reserva de
llavors per a la pròpia collita, la
protecció de la biodiversitat i el
manteniment de l’agricultura
fora del control dels monopolis.
Un seguit de temes que desen-
volupa àmpliament en el llibre
que ressenyem. La posició de
l’assagista reposa d’entrada en
una relació respectuosa amb la
naturalesa. Altrament, Vanda-
na Shiva proposa instaurar una
democràcia alimentària amb
què afrontar el seguit de com-
panyies globals que estan re-
configurant el mercat mundial
d’aliments per maximitzar els
seus beneficis. L’autora pole-
mitza sobre la suposada supe-
rioritat de l’agricultura indus-
trial i posa sobre la taula els
seus riscos, que abasten des de
la destrucció de la biodiversitat
fins a la possibilitat de conta-
minació genètica a partir de la
transferència de gens modifi-
cats tecnològicament, un fet
que podria arribar a ocasionar
una catàstrofe global. X.F.


