
◆ C U L T U R A ◆XVI
A V U I

dijous

11 de novembre del 2004

EPA

L’assagista nord-americà Noam Chomsky

Chomsky contra la guerra
A S S A I G

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

Noam Chomsky, L’objectivitat
i el pensament liberal.

Traducció de Marta Marín
Dòmine. Empúries.

Barcelona, 2004.

E
ls intel·lectuals d’es-
querres davant la
Guerra del Vietnam i la
Guerra Civil Espanyola
és el llarg subtítol

que avança amb precisió el
contingut de la darrera obra
traduïda al català del lingüista
i activista polític nord-americà
Noam Chomsky. L’assaig, pu-
blicat en anglès quan la Guer-
ra del Vietnam estava en plena
vigència, és una denúncia de
les posicions adoptades per
una certa intel·ligència liberal
que va legitimar la política
bel·licista que el govern dels
Estats Units va dur a terme al
Vietnam.

El llibre es va publicar a
l’Estat espanyol l’any 1969,
encara que per efectes de la
censura franquista sense la
segona part que l’autor dedi-
cava a la Guerra Civil Espa-
nyola.

LA REVOLUCIÓ SOCIAL
Aquestes pàgines van ser es-
crites després del premi
atorgat l’any 1966 per l’As-
sociació Històrica Americana
al treball sobre l’Espanya
dels anys 30 de l’historiador
Gabriel Jackson. A parer de
Chomsky, la posició de Jack-
son, com la de tants altres
intel·lectuals liberals, partia
d’un profund biaix en contra
de la revolució social espa-
nyola que durant els anys de
la Guerra Civil van encapça-

lar la CNT i el POUM. La seva
actitud, a la qual Chomsky hi
suma l’interessat suport en
favor de les tropes del gene-
ral Franco per part dels go-
verns del Regne Unit i els Es-
tats Units durant els anys de
guerra, reflectia un estret
compromís amb els valors i
l’ordre social de la democrà-
cia liberal burgesa i, evi-

dentment, una condemna de
la participació de les masses
en la presa de decisions polí-
tiques.

El que el reconegut lin-
güista nord-americà descriu
com subordinació contrare-
volucionària dels intel·lectu-
als té un segon exemple en la
posició presa per un sector
dels acadèmics nord-ameri-

cans arran de la Guerra del
Vietnam. Aquest debat, que
Chomsky transcrivia en el
seu llibre a finals dels anys
60, pren una renovada actu-
alitat després de l’ocupació
nord-americana de l’Iraq. Po-
dem trobar, tant llavors com
ara, proclamacions favora-
bles a la intervenció nord-a-
mericana justificades per la
necessitat d’estabilitzar polí-
ticament la regió o de ga-
rantir la seguretat dels Estats
Units.

COMUNISME I TERRORISME
Proclamacions que si llavors
eren justificades per afrontar
els perills de l’avenç del co-
munisme, ara ho són per
aturar l’actuació del terro-
risme internacional. Choms-
ky, per la seva banda, fidel a
les seves conegudes posicions
de sempre, trobava en la
moderació dels acadèmics
favorables a la intervenció
nord-americana la mentali-
tat del funcionari colonial,
convençut de la benvolença
del seu país d’origen i de la
justesa de la seva particular
concepció de l’ordre mundi-
al establert.

L’assaig combina, doncs, el
millor i el pitjor de Noan
Chomsky. D’una banda, la
solidesa de les seves docu-
mentades crítiques; de l’al-
tra, però, una certa simplifi-
cació de la realitat que pot-
ser, en aquesta ocasió, li per-
met, sense més, qualificar
Lluís Companys de “presi-
dent burgès de Catalunya”.
En qualsevol cas, un assaig
en què l’experimentada plo-
ma de Noam Chomsky argu-
menta moltes de les raons
per oposar-se, tant llavors
com ara, a la guerra.

A S S A I G

Edgar Allison Peers,
‘Catalonia infelix’. Dissortada

Catalunya. Traducció de Pere
Ortís. L’Albí. Berga, 2004.

L’ hispanista anglès Ed-
gar Allison Peers va re-
dactar a Barcelona, en

plena Guerra Civil, un apassi-
onat recorregut per la història
de Catalunya des de la seva
formació fins al 1937. Peers,
estudiós de la figura de Ra-
mon Llull i traductor a l’an-
glès de la seva obra, va ser
membre de l’Institut d’Estudis
Catalans i va publicar partint
de la Guerra Civil diversos lli-
bres sobre el que va qualificar
de “tragèdia espanyola”. Cata-
lonia infelix anava inicialment
adreçada al públic britànic,
però la perspicàcia que presi-
deix aquesta síntesi de la nos-
tra història la fa també reco-
manable per al públic català.
El llibre és, a la vegada, un
valuós document del mo-
ment històric en què va ser
escrit, quan, com escriu l’au-
tor britànic, la victòria del
general Franco ja podia ser
advertida com la més plausi-
ble de totes les hipòtesis. Pe-
ers, que no dubta a mostrar la
seva antipatia per anarquistes
i comunistes, avançava la
dissort de Catalunya davant
la previsible victòria dels na-
cionals, tot i que no deixava de
considerar la restauració de
l’autonomia de Catalunya
com una condició essencial
per a una pau permanent a
Espanya. X.F.

Michel Warschawski,
En la frontera.

Traducció de René Palacios.
Gedisa. Barcelona, 2004.

L’ israelià Michel Wars-
chawski, condemnat a
trenta mesos de presó

pel seu suport a organitzaci-
ons palestines il·legals, uneix
a En la frontera l’anàlisi políti-
ca amb el testimoni personal
de la seva militància en favor
de la pau entre israelians i
palestins des del 1968. L’obra
és una dura crítica contra la
societat israeliana, inclo-
ent-hi l’esquerra laborista,
subscrita per un autor que
reivindica els valors del ju-
daisme de la diàspora i del
socialisme sense fronteres
dels revolucionaris del vell
món jiddisch. La confrontació
entre israelians i palestins,
però també les diferències
que separen jueus i israelians,
religiosos i laics i, fins i tot,
jueus europeus i jueus orien-
tals, serveixen a Warschawski
per construir un particular
discurs sobre el significat del
concepte de frontera, més
sensible a la solidaritat i
menys pendent de la con-
frontació. L’assagista, que
amb aquesta obra va rebre el
premi Testimoni del Món
concedit per Radio France In-
ternationale, afirma la neces-
sitat d’establir una nova
identitat israeliana oberta al
món i permeable a la dife-
rència. X.F.

Soporífer amor
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Christine Leunens,
El cel engabiat.

Traducció de Josefina Caball
Guerrero. Columna.

Barcelona, 2004.

L
a senyora Christine
Leunens va néixer
als Estats Units, en
una data que amaga,
i és filla de pares eu-

ropeus. Després de gradu-
ar-se a la Universitat de Ca-
rolina del Nord es va traslla-
dar a Europa, on va treballar
de model, sembla que amb
un cert èxit, fins que va
abandonar la passarel·la per
dedicar-se a la cria de cavalls.

La bella Christine ha escrit
dues obres de teatre, l’una en
francès i l’altra en anglès, i és
autora del guió del film Maux
d’amour. La seva primera no-
vel·la, Primordial soup, sembla
que va rebre molt bones crí-
tiques. Actualment la senyo-
ra Leunens viu amb el seu
marit i els seus dos fills a
Normandia.

L’ESGUERRAT I LA JUEVA
El cel engabiat és una tediosa
novel·la d’amor de quatre-cen-
tes pàgines. L’autora relata la
història d’un adolescent aus-
tríac, amb la cara deformada i
sense un braç a causa d’una
ferida de guerra, que desco-
breix que a casa seva, enterra-
da en una mena de caixa, hi
viu una refugiada jueva. Inici-

alment, el jove es debatrà en-
tre l’educació hitleriana que
ha assumit i l’estranya atrac-
ció, més o menys sàdica, que li
produeix la noia jueva. Apar-
tat de la guerra per les ferides,
el noi farà visites nocturnes a
la presonera sense que la fa-
mília en tingui esment. Una
família formada pel pare, la
mare i l’àvia, els quals al llarg
del temps aniran desaparei-
xent i deixaran la parella sola.
Acabada la guerra, el noi con-
venç la noia que ha guanyat
Alemanya i així prolonga el
seu captiveri amb l’excusa que
l’estima. La submisa jueva i el
jove esguerrat viuran una in-
sòlita i no gaire versemblant
història d’amor que durarà
més de vint anys, amb diverses
vicissituds per animar la cosa.

Fins que tot, gràcies a Déu,
s’acaba.

L’autora no ens estalvia cap
detall d’aquesta anormal con-
vivència i ho fa amb una pro-
fusió de detalls irrisoris que
posen a prova la paciència del
lector. La història en si no s’a-
guanta i l’estil de Leunens no
deixa de ser pedestre, farcit de
reflexions tòpiques. El cel en-
gabiat constitueix un d’a-
quests casos de traduccions
incomprensibles, que no te-
nen cap justificació. Literària-
ment és una novel·la molt
mediocre, de tercera divisió, i
comercialment no té cap ele-
ment que la pugui convertir
en un best seller. Si haguéssim
de judicar l’autora per aquest
llibre li aconsellaríem que es
dediqués a la cria de cavalls.


