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L’assagista nord-americà Michael Moore

Fent el Moore
A S S A I G

Ò S C A R M O N T F E R R E R

Michael Moore, Fora els que
manen! Traducció de Kiko
Amat i Francesc Rovira.

Empúries. Barcelona, 2004.

L
a victòria abassega-
dora del cristià re-
nascut George W.
Bush en les eleccions
a la presidència dels

Estats Units que van tenir lloc
el 4 de novembre passat és, de
ben segur, una realitat incon-
testable que haurà tingut
efectes contraposats en la vida
present i futura de l’agitador
sociocultural Michael Moore,
que s’ha significat com a assot
mediàtic dels republicans –la
dreta més dretana– i, en un
grau menor, dels demòcrates
–la dreta no tan dretana– del
seu país.

Efectivament, Moore, que va
dur a les pantalles del cinema
i de la televisió el film Fahren-
heit 9/11 amb la voluntat espe-
cificada de fer servir la pro-
ducció com a eina d’atac con-
tra Bush i la cort de neocon-
servadors que l’acompanya i
contra el conglomerat d’em-
preses a què serveixen tots
plegats, haurà de patir les
decisions i les accions del seu
govern durant els quatre anys
vinents –el patiment serà es-
piritual, perquè aquest home
rodanxó i extremament des-
imbolt té el ronyó ben cobert
gràcies als ingressos que per-
cep com a autor de llibres i

films de denúncia, tots exito-
sos.

També és cert, però, que les
peripècies nacionals i interna-
cionals que protagonitzaran
els seus –i nostres, segons com
es miri– manaires –els visibles
i els poc perceptibles: les grans
empreses petrolieres, arma-
mentístiques...– l’ajudaran a
aconseguir amb facilitat mate-
rials nous per a les seves obres,
que treu al mercat amarat de
l’esperit del corcó i que ara ar-
riben amb regularitat actualit-
zadora a les prestatgeries de les
llibreries catalanes.

Aquest és el cas de Fora els que
manen!, un llibre no gaire grui-
xut que no s’aparta ni un mil-
límetre –ni mig– del tarannà
Moore –res a veure amb altres
tarannàs més acostats des del
punt de constatació geogràfic.

L’obra, publicada als Estats
Units ara fa uns vuit anys –és
a dir, durant el mandat del
president saxofonista, Bill
Clinton–, és un exemple per-
fecte d’allò que es podria ano-
menar fer el Moore, tot i que de
precedents en el camp de l’a-
gitació social no violenta n’hi
ha un niu i que l’home que
transita sota una gorra de
beisbol vermella no ha inven-
tat res.

LA REALITAT ECONÒMICA
Fora els que manen! –cal tenir en
compte que és un llibre pre-
Bush– té una orientació força
social en presentar un discurs
que, tot i fer atenció a les ma-
quinacions polítiques i les se-
ves conseqüències, toca de

prop la realitat econòmica de
bona part dels compatriotes de
Moore: els de la butxaca petita.

D’una manera més concre-
ta, alguns dels col·lectius a què
Moore fa referència són el de
les mares que depenen de les
ajudes econòmiques d’institu-
cions públiques, els ciutadans
que viuen en condicions ter-
cermundistes, els reclusos i els
partidaris i els detractors de
l’avortament. Aquests grups
socials –i d’altres– Moore els
redibuixa amb les tintes de la
ironia, la sàtira, el sarcasme i,
en alguns casos, la solidaritat,
i ho fa amb aquest seu estil
planer que, fàcilment, acosta
al lector el discurs que propo-
sa l’autor. És un llibre Moore,
indefectiblement, tot i que ai-
xò, posem que a Europa,
comporta l’existència d’uns
certs peròs.

Tot i que la universalitat es
pot aconseguir sense proble-
mes a través de la localitat, la
localitat no és una garantia
per a la consecució de la uni-
versalitat. I és el cas que Fora
els que manen! és un llibre lo-
calista concebut, amb una lò-
gica correcta, per ser consu-
mit allà on es va engendrar:
tret que se senti un interès
molt viu pels Estats Units, al-
gunes –no totes– de les coses
que s’hi expliquen cauen
lluny, per dir-ho així... Això
delega l’atractiu potencial de
la peça en l’estil dansaire i la
intencionalitat castigadora
que empra Moore a l’hora
un estil i una intencionalitat
que, d’altra banda, han estat

útils als detractors de l’autor a
l’hora de titllar-lo –amb un
cert fonament– de demagog.
Certament, Moore es passa de
frenada en alguns dels revolts
–també a l’hora de pilotar Fo-
ra els que manen!: en un dels
passatges, fa uns recomptes
d’intencionalitat de vot que
provoquen tendresa per la in-
fantilitat amb què els plante-
ja–, però no és més nociu que
aquells i que allò que critica: si

més no, no hi ha notícia que
les seves creacions hagin pro-
vocat la mort de ciutadans in-
nocents en algun indret del
món ni que les seves propostes
hagin produït la pèrdua de
llocs de treball. És sabut que
els bufons tenien carta blanca
quan s’adreçaven als reis i que
a la seva funció se li atribuïa
alguna utilitat. Si més no, això
passa com a veritat acceptada.

La buidor de l’altre
P O E S I A

A N D R E U G O M I L A

Pere Rosselló Bover,
El temps llençat al pou.

Premi Bernat Vidal i Tomàs.
Moll. Palma, 2004.

E
ls personatges dels
quadres d’Edward
Hopper miren al
buit, dubitatius, an-
goixats. Senten una

atracció fatal pel pas del
temps, pel que s’esdevé més
enllà de la seva presència. Mi-
ren al terra, cap a l’exterior,
reclosos en ambients foscos o
en cambres amples i austeres,
amb la llum fixa en el seu cos,
la seva cara. Observen la seva
solitud tot desitjant saber,
mirant-se des de fora. No és
debades que Antoni Vidal Fer-
rando cita el pintor nord-a-
mericà per descriure la poesia
de Pere Rosselló Bover (Palma,
1956) al pròleg d’aquest El
temps llençat al pou, ja que les
coincidències entre artista i
poeta són múltiples. Les obres
de Hopper podrien haver il-
lustrat bona part dels poemes
de l’autor mallorquí.

Rosselló Bover s’ha dedicat
els últims anys a la història de

la literatura amb excelsitud i
molts ja pensaven que el jove
poeta que havia escrit Aplec de
distàncies (1981) i L’hort de la
lluna (1988), el seu últim poe-
mari fins ara, havia deixat per
sempre la lírica, abandonada
com a pecat de joventut. Com
Damià Pons, que l’editorial
Moll va recuperar fa un any
amb Mapes del desig, Rosselló
Bover ens demostra que ha
seguit creant tot i el seu obs-
tinament en l’anàlisi de la li-
teratura catalana del segle XX.

MÉS MADURA, MÉS RODONA
Han passat setze anys i l’autor
ens presenta una obra més
madura, més rodona i amb
uns altres interessos. Durant
aquest període ha seguit re-
flexionant sobre la llum i l’es-
pai, però ha centrat la seva
investigació en el temps, el
gran enemic dels homes, i en
l’alteritat, la mutació constant
de l’ésser.

Vidal Ferrando diu que
l’obra de Rosselló Bover gira
al voltant de tres antagonis-
mes (nit - llum, ser - no-ser i
oblit - record), però se n’obli-
da un, que emergeix d’El
temps llençat al pou com a ele-
ment fonamental: jo-l’altre.
De fet, l’anàlisi que fa l’autor
entorn del pas del temps, eix
del volum, no és sinó l’anàli-
si de la transformació de
l’ésser humà, de com ens
mutem a mesura que anem
creixent, envellint. El poeta
dubta de ser el noi de les fo-
tografies de la seva joventut:
el anys han transcorregut i
no hi ha vista enrere possi-
ble, ell és un altre. Aquest
fenomen li genera una certa
frustració, ja que sap que el
passat no torna mai, tan sols
en el record, que la felicitat
és impossible, que de res li ha
servit negar els dies: “Ara ja
saps que els mots mai no re-
tornen / el temps llençat al

pou d’estels i roses”, escriu al
segon poema del volum.

L’oblit i el no-ser discorren
pels 35 poemes del llibre.
Rosselló Bover parteix de la
idea que els records perduts
són “el no-res perfecte” i que
és i serà “hoste de l’ahir”, un
passat que només coneix a
trossos i del qual no n’està
gaire segur. També sap que el
futur i el present es presenten
foscos, inassolibles, un cop
s’ha adonat de la seva identi-
tat fugissera, penjada d’un al-
tre que no reconeix: “¿On eren
aquells anys / que veia en la
memòria / com si fossin d’un
altre?” (15), es pregunta, per
més tard, en un altre poema
(26), arribar a la mateixa con-
clusió que els existencialistes
francesos: no sabem que vi-
vim, però sabem que mori-
rem. El poeta segueix els tres
versos de Borges que tanquen
Yesterdays (La cifra): “Soy aquel
otro que miró el desierto / y en su

eternidad sigue mirándolo. / Soy
un espejo, un eco. El epitafio”.

El temps llençat al pou destaca,
a més, per la forma. És estrany,
avui dia, trobar un llibre tan
rodó. Rosselló Bover empra
amb intenció l’hexasíl·lab, la
prosa poètica, el decasíl·lab, i
introdueix una sèrie de poe-
mes de tres versos que sempre
en tenen dotze, llevat d’un po-
ema que en té setze. Són epi-
grames de to aforístic en què
descansa la intensitat del lli-
bre. La prosa, en canvi, li ser-
veix per abandonar la cotilla i
donar sortida als elements més
onírics de la seva obra. L’empra
com Foix. Això no obstant, si hi
ha una referència clara en
aquest volum és la d’Espriu,
cosa que és realment una no-
vetat (i una notícia) en la poe-
sia catalana actual, ja que el
poeta d’Arenys deu ser al fons
del calaix de crítics, autors i
editors. Ningú se’n recorda. És
bo, doncs, que un estudiós
com Rosselló Bover el recuperi
per al seu vessant líric. A més,
no se n’amaga (com fan d’al-
tres) i posa tres versos de Ce-
mentiri de Sinera a l’encapçala-
ment de la postil·la. Un volum
que, amb el Llibre de Sinera, es
pot llegir alternativament amb
El temps llençat al pou.


