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E
n una de les entrevis-
tes que va concedir
arran de la presenta-
ció del seu llibre de
memòries Una memo-

ria, Gore Vidal feia gala de l’or-
gull i l’autosatisfacció que
molts li retreuen com a defecte
amb unes declaracions contun-
dents. Deia que “la majoria
d’escriptors és al davant d’al-
gun tribunal, defensant-se de la
seva exdona o dels seus ene-
mics. Uns pocs són fiscals i ata-
quen a tothom. I només un és
jutge: jo. I cregui’m: sóc el jutge
de la forca”. Potser perquè surt
de la seva pròpia boca, aquesta
és la millor definició d’un dels
novel·listes nord-americans més
populars que ha sigut sempre
fidel a dos principis: la seva
mordacitat i les cruentes cam-
panyes que, des del camp de les
lletres, ha engegat contra tot
un seguit de temes que, a força
d’abundar-hi, s’han convertit
en les seves obsessions.

Flirtejant amb l’escàndol des
de la tendra edat de 23 anys
–quan va abordar l’homosexu-
alitat com un fet normal amb
La ciudad y el pilar–, Vidal ha
dedicat un ingent esforç a re-
escriure la història del seu país.
Obres seves com Washington D.C.
i Lincoln han estat a les tauletes
de nit de tots els últims presi-
dents nord-americans però, no
content amb això, aquest assa-
gista, escriptor de guions de ci-
nema, actor ocasional, analista
i activista nascut en un llinatge
de polítics, ha exposat la seva
versió revisionista de la història
dels Estats Units en una sèrie de
novel·les conegudes pel nom de
Narracions d’una Edat d’Or –Burr,
1876, Lincoln, Hollywood, Imperio i
Washington D.C.–, en les quals
ha repassat els moments histò-
rics clau del seu país des del
1776 fins al 1952. I ho ha fet a
costa de desmitificar personat-
ges i esdeveniments, ajudant-se
de la descripció incansable dels
mecanismes de poder polític i
econòmic i d’un estricte realis-
me (són prou conegudes les se-
ves diatribes contra la novel·la
romàntica, que considera obso-
leta i decadent). Apòstol del
pansexualisme –les seves tesis
sobre aquest tema es poden
trobar a Myra Breckinridge–, crí-
tic de les religions monoteistes
–va escriure En directo del Gólgo-
ta, una novel·la satírica i blasfe-
ma– i enfadat amb el seu país
–que titlla de república corrupta i
es lamenta dels errors polítics
que ha comès des de finals del
segle XIX–, Vidal ara ha afegit
un nou maó al seu particular
mur de les lamentacions.

D’entrada cal dir que la nova
novel·la de Gore Vidal serà
apreciada de manera diferent
segons el lector. Si ja coneixia
l’obra de l’escriptor nord-ame-
ricà, es retrobarà amb el con-
junt de llocs comuns a què Vi-
dal el té acostumat: la denúncia
de les accions que la primera
democràcia del món ha dut a
terme per aconseguir el control
del planeta, a costa de retallar
els drets dels seus habitants (i
que després dels fets de l’11 de
setembre és més actual que
mai) i d’immiscuir-se en la so-
birania dels altres Estats amb
pràctiques amorals i delictives;
una certa nostàlgia pels temps
passats caracteritzats per una
llibertat que la Segona Guerra
Mundial es va encarregar
d’empresonar i la barreja de
personatges reals i ficticis (no
debades Vidal té informació de
primera mà, gràcies als seus
lligams familiars, sobre el món
dels polítics nord-americans i,
per la seva activitat cinemato-
gràfica, sobre Hollywood).

BOMBES I TELEVISIÓ
Si és el primer cop que el lector
s’enfronta a un llibre de Gore
Vidal, ja cal que es prepari. L’a-
llau d’informació que rebrà el
pot deixar estupefacte. N’hi ha
per a tots els gustos: els que
vulguin conèixer com funciona
el sistema polític nord-americà

seran convenientment introdu-
ïts en les convencions dels par-
tits per escollir els seus candi-
dats a les eleccions; els que tin-
guin curiositat per desxifrar la
clau de les relacions entre els
EUA i Anglaterra descobriran
que, mentre els anglesos s’afa-
nyaven per animar els nord-a-
mericans a entrar en guerra
contra Hitler, Roosevelt i com-
panyia eren perfectament
conscients que ells eren l’únic
imperi i que els britànics s’ha-
vien convertit en un Estat cli-
ent; els interessats en les rela-
cions entre cinema i poder
s’assabentaran de com va uti-
litzar l’administració nord-a-
mericana el poder de Hollywo-
od com a conductor de masses
(durant el mandat de Wilson es
van realitzar films que alimen-
taven en els nord-americans el
rebuig al comunisme, els seus
mètodes i idees); i els que vul-
guin saber quin era l’ambient
que es vivia als EUA poc abans
de la Segona Guerra Mundial
seran informats de les tesis dels
aïllacionistes contraris a una
nova guerra i els intervencio-
nistes, que veien el conflicte
com una oportunitat d’establir
el poder imperial dels EUA so-
bre la resta de països.

Encara n’hi ha més. De la mà
de Vidal i entremig de perso-
natges ficticis i reals, assistirem
al naixement de la televisió i la

importància incipient que
aquest mitjà tindrà en la ma-
nera de fer política als EUA
(crearà una escola de polítics
mediàtics, en un procés que té
l’enfrontament televisiu Ken-
nedy-Nixon com a punt àlgid);
al paper de la premsa i la ma-
nipulació de les enquestes en la
gestació d’una opinió pública
determinada; a les maniobres
de Roosevelt per entrar en
guerra en contra de la voluntat
del país (a través d’un progra-
ma de provocació al Japó que va
acabar en l’atac a Pearl Harbor,
un acte que frega la traïció des
del moment que l’administra-
ció nord-americana no va avisar
el comandament de Pearl Har-
bor sobre la imminència d’un
atac que va deixar 3.000 morts)
i aconseguir així un tercer i
quart mandats, i als motius que
van portar Truman a tirar dues
bombes atòmiques sobre un
Japó que feia temps que volia
rendir-se (no era més que una
demostració de força a la Unió
Soviètica per desanimar-la a
discutir als EUA el domini del
món).

ELS EUA PER DINS
Tot i això, els que esperin com-
partir el mandat de Kennedy es
veuran decebuts. El volum,
després d’analitzar minuciosa-
ment les actuacions de Roose-
velt i Truman, fa un enorme

salt endavant fins a l’any 2000.
De manera que haurem d’es-
perar un nou llibre per desco-
brir (si Vidal ho vol, esclar) què
es va coure en l’era Kennedy.
També tindrà dificultats el lec-
tor que no conegui especial-
ment la història nord-america-
na, no només de l’etapa que
aborda el llibre, sinó de l’últim
segle, ja que es pot arribar a
perdre en un mar de noms, si-
gles, plans i referents socials,
polítics i econòmics que el pri-
varan d’una visió de conjunt. Si
és així, li pot semblar que els
fets narrats per Vidal sorgeixen
més del camp de la fantasia que
del de la realitat i això li pot
provocar una reacció d’incre-
dulitat. El pot portar a pensar
que l’escriptor és un membre
més d’aquest col·lectiu tan am-
pli que veu conspiracions a tot
arreu i fica en un mateix sac les
pràctiques sanitàries il·legals
dutes a terme amb el desconei-
xement de la població, l’ocul-
tació voluntària de les visites
d’extraterrestres i els mecanis-
mes de poder amb què les
grans corporacions dominen la
política nord-americana (i que
molts anomenen, misteriosa-
ment, el sistema). Però, si supe-
rem aquest escull, el llibre és
molt recomanable. L’edat d’or és
una esplèndida ocasió per co-
nèixer una mica millor els Es-
tats Units per dins i com va
afectar (encara afecta i afectarà)
la seva política a la resta del
món. I, sobretot, un bon ins-
trument per descobrir uns Es-
tats Units a anys llum dels que
veiem a les pel·lícules de Holly-
wood, els reportatges de la te-
levisió i la majoria de novel·les
que els prenen com a escenari.

SOBRE ELS PERSONATGES
Tot i que en el pla literari el
llibre no és rodó –en alguns
casos pesa més el que es vol dir
que no pas com es diu; el ma-
neig de tants personatges a ve-
gades provoca que alguns tin-
guin un caràcter gairebé anec-
dòtic i que altres només exis-
teixin per complir una missió
(com una superficial Emma
Sanford, que només entra en la
narració per exemplificar les
idees del conservadurisme més
recalcitrant); personatges pro-
tagonistes, com Timothy X.
Farrell, que tenen un pes im-
portant en la primera part de
la narració, desapareixen de
sobte i no n’arribem a saber res
més; i, sobretot, aquest enor-
me salt temporal dels últims
capítols, que enllesteix de ma-
nera precipitada la trajectòria
de molts personatges, i ens
nega pistes sobre l’evolució de
Peter Sanford, el personatge
que Vidal tria per tancar el lli-
bre–, L’edat d’or ens permet as-
sistir a una nova sessió del tri-
bunal presidit per Gore Vidal. I
en això sí que no ens defrauda.
El jutge de la forca torna a
dictar sentència.


