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Pascal Bruckner diu que l’economia és una religió

T E M P S E R A T E M P S

De la rebequeria a la teoria
V Í C T O R A L B A

D
esprés de deixar-se
robar el nom, els
antiglobalitzadors
–que haurien d’a-
nomenar-se globa-

litzadors– han començat a re-
flexionar. No n’hi ha prou a
destruir McDonald’s i a mani-
festar-se. Ni tan sols a travessar
l’Atlàntic per passar uns dies
perorant a Porto Alegre. Ara
comencen a sortir llibres que
es plantegen les coses tal com
són. No diuen encara com vol-
drien que fossin ni, quan ho
sàpiguen, com aconseguir que
ho siguin. Però tot és comen-
çar.

Un dels que han començat
és el francès Pascal Bruckner
amb el seu llibre Misère de la
prospérité (Grasset, París). El
subtítol ho diu gairebé tot: La
religió comercial i els seus enemics.
Bruckner, que ja havia escrit
llibres amb títols provocadors
com ara La temptació de la inno-
cència i L’eufòria perpètua (Gras-
set, també), ens diu ara que en
l’ensorrament de les creences i
les ideologies que vivim n’hi
ha una que resisteix: l’econo-
mia, que s’ha convertit en una
mena de religiositat austera,
en la darrera espiritualitat del
món desenvolupat. Cal sortir,
afirma, de l’economisme, i ai-
xò tant la dreta com l’esquerra.
Potser l’alarma Le Pen a França
ens ho demostra.

El mateix, en altres termes,
és el que ens diu Noreena Her-
tz, de la Universitat de Cam-
bridge, en el seu llibre El poder
en la sombra (Planeta), que ana-

litza com amenaça la demo-
cràcia la mal anomenada glo-
balització (que és en realitat
una antiglobalització, per sot-
metre el món sencer als eco-
nomistes dels grans complexos
d’empreses).

Això es veié ben
clar a les darreres
eleccions dels Es-
tats Units, que un
grup d’experts
nord-americans
reunits per Ste-
phen J. Wayne i
Clyde Wilcox ana-
litzen a The Election
of the Century and
What it Tells us
About the Future of
American Politics
(M.E. Sharpe, Ar-
monk NY-Lon-
dres). Hi veien
com la influència
de les grans em-
preses (Enron in-
closa, abans de la
seva espectacular
fallida) aconse-
gueix que els jut-
ges del Tribunal
Suprem nord-a-
mericà donin la
victòria a Bush
malgrat que Al
Gore, el candidat
demòcrata, ha
aconseguit més
vots. (Per cert que,
com deia un a la
penya, deu ha-

ver-hi dues persones als EUA
molt felices: Bin Laden, amagat
en un país on sap que ni CIA ni
FBI el descobriran, per una
banda, i per l’altra Al Gore, que
s’ha estalviat haver de fer front
a una situacció impossible).

Als Estats Units aquests ex-
perts hi veuen el que, més tard,
hem vist a França: que l’obses-
sió amb la política i l’economia
ha fet oblidar la societat i els
seus problemes i que aquest
oblit ha determinat que molts
nord-americans i molts france-
sos escoltessin les frases anal-
fabetes de Bush i les provoca-

cions racistes de
Le Pen. I potser ja
és hora que els
antiglobalitza-
dors de casa nos-
tra, sempre amb
nom equivocat,
comencessin a fi-
xar-se si aquí, a
Catalunya i a tota
la Península, no
passa, amb menys
espectacularitat,
una mica el ma-
teix. Que sigui
amb menys es-
pectacularitat no
vol pas dir que la
llavor de la por i
la soledat no ha-
gin sigut planta-
des en la consci-
ència dels que,
qualsevol dia, se-
ran invitats a vo-
tar.

Bé, això sí, de la
rebequeria dels
antiglobalitza-
dors no passem a
la teoria dels que,
per fi, adoptin el
nom que els cor-
respon i que els
han robat.

L ’ A P A R A D O R

Xavier Sust, Menjar gratis. Ara

Llibres. Barcelona, 2002.

X avier Sust, autor de Guia
inútil de Barcelona i Misses
dites, ens ofereix una no-

va guia sorprenent. En aques-
ta ocasió, Sust ens mostra la
manera de poder menjar sen-
se pagar ni un euro. Propostes
amb lloc i data sobre on po-
dem aconseguir productes
com ara ostres, gambes, esto-
fat de bou o entrepans.

Lala Isla, Londres, pastel sin
receta. Plaza & Janés.

Barcelona, 2002.

D ins la sèrie Mitos, Lala Is-
la, nascuda a Astorga,
criada a Barcelona i re-

sident a Londres des del 1976,
ens ofereix una barreja de crò-
nica i viatge personal d’una
noia que viu a Anglaterra i que
intenta comprendre el món
que l’envolta. El resultat és in-
formatiu, divertit i sensible.

Chögyam Trungpa, Meditació
en acció. Viena.

Barcelona, 2002.

E l mestre tibetà Chögyam
Trungpa ens mostra l’art
de la meditació en un

llibre breu i intens que ha es-
devingut un clàssic del budis-
me. Hi podrem conèixer valors
directament relacionats amb
la meditació, com ara la gene-
rositat, la disciplina, la paci-
ència, l’energia i la claredat.

A R A C O M A R A

Emboscall editorial i la poesia
C A R L E S H A C M O R

E
n principi, el prestigi
i la poesia no van
necessàriament re-
nyits. De tota mane-
ra, de prestigis n’hi

ha de moltes menes, i de poe-
sies també. I aquesta pluralitat
–no pas només desitjable, si-
nó existent– no s’adiu gens
amb el mite de la necessitat de
publicar en editorials que te-
nen el prestigi que els ve del
fet que són un desideràtum
arran del mite esmentat, el
qual sovint és fatal per a les
poesies i per als poetes.

I qui diu editorials pot dir
premis, revistes, diaris, reci-
tals, etcètera. Posem per cas,
recitar a La Ruta dels Elefants,
un bar senzill i espès al carrer
Hospital, de Barcelona, pot
esdevenir més interessant i,
en certa manera, més presti-
giós que, posem per cas i amb
tots els respectes, fer-ho al Pa-
lau de la Música en el marc del
magne recital de la Setmana
de la Poesia.

D’altra banda, les editorials
amb el prestigi que els dóna
que tothom hi voldria publi-
car perquè això dóna prestigi
no venen pas més exemplars

de llibres de poesia que algu-
nes editorials que, de mo-
ment, no tenen aquest presti-
gi del prestigi. I és que per a la
poesia, per sort, les lleis del
mercat literari no compten
sinó mínimament i tot just en
alguns casos.

Actualment, la millor de les
reputacions més poc conta-
minades per això del prestigi
que es mossega la cua, la té
Emboscall, una editorial de
Vic, que, segons com es mira,
és petita, i que és gran i ben
gran si la considerem sense
prejudicis capitalistes, els
quals poquíssimes vegades te-
nen a veure amb les poesies, i
no pas per allò d’aquell idea-
lisme carrincló que molta
gent, de fet no gens idealista,
associa amb la poesia.

Per marcar diferències amb
les editorials capitalistes, val a
dir que Emboscall [www.-
gratisweb.com/emboscall] és una
editorial artesanal, sense cap
capital ni necessitat de te-
nir-lo, que edita llibres fets a
mà per una sola persona, Jesús

Aumatell, i amb un tiratge
que depèn, en cada llibre, de
la demanda que aquest vagi
tenint. Així de senzill i de
manca de pretensions i d’am-
bicions empresarials. Això sol
ja suposa un planteig ben
allunyat de l’empresa capita-
lista, el qual, des de la pers-
pectiva de si és del tot lloable
o no –a mi em sembla que sí–,
hauria de ser motiu de debats
ideològics i econòmics.

ESQUIVAR LA PUTREFACCIÓ
L’empresari capitalista –la
professió que ens volen fer
creure que és l’única manera
possible de treballar sense
assalariar-se– té les seves ser-
vituds ideològiques; i la
no-empresa o pseudoempresa
artesanal igualment en té, és
clar. I, tanmateix, aquesta,
gràcies a l’individualisme i a
la marginació relativa, supo-
sa una alternativa que pot es-
quivar la putrefacció a tots
nivells a què aboca l’empresa
capitalista, ja sigui petita
(perquè no pot ser gran) o

gran (perquè té l’obligació de
ser-ho per subsistir).

Els llibres que ell literalment
fa, Jesús Aumatell els ven en
una paradeta al Mercat de Vic
i també a qui els vol comprar
(per mitjà del telèfon, del cor-
reu postal o de l’electrònic, i
del contacte directe o indirec-
te), i als autors els paga en es-
pècies, en llibres. I se’n surt:
amb tot plegat va fent bullir
l’olla, tot i que modestament
(una apreciació personal i so-
cial sempre relativa).

O, dit d’una altra manera,
Emboscall va editant llibres de
poesia en unes quantes col·lec-
cions que –sense fer el joc per-
vers de la competència, això
tan lleig que diuen que cal per
viure–, aporten més a tot –per
generositat en els criteris, per
diversitat estètica– que no pas
moltes col·leccions de poesia
d’editorials de gustos consoli-
dats i tronats i que publiquen
rampoines versificades. La fama
creixent d’Emboscall (me n’ar-
riben veus des de les Illes i del
País Valencià) afavoreix les po-
esies i posa en qüestió la noció
dominant de la poesia i de les
edicions de poesia.


