
AVUI
DIJOUS, 17 DE MAIG DEL 2007 13

Assaig
Passatges a Amèrica
Hèctor Oliva
La Magrana. Barcelona, 2007

Lluís-Anton Baulenas

Vet aquí un llibre
deliciós, ben es-
crit i ben docu-
mentat. El títol

indueix el lector a pensar
que es troba davant d’una
proposta biogràfica. Quan
s’hi submergeix s’adona que
no, que l’autor li està oferint
una mena de pack, tres per
un: biografies, llibres de vi-
atges i periodisme. Tot molt
ben amanit i dosificat.

Et presenta cinc perso-
natges històrics que tenen
en comú que són catalans i
que han dut una “vida des-
mesurada”. Es tracta de Fa-
cundo Bacardí, el del rom; el
virrei Amat (el del palau i la
plaça de la Virreina),
Ramon Mercader, el que va
clavar el piolet al cap de
Trotski; Pepe Figueres, tres
cop president de Costa Rica
(i supressor de l’exèrcit en
aquell país), i Fèlix Cardona,
explorador i descobridor en
ple segle XX. Una bona tria.

Un cop llegit el llibre,
veiem que el fet que siguin
catalans és del tot intrans-

cendent. Tret d’en Cardona,
diríem que, fins i tot, més
aviat al contrari. La idea que
en rebem és d’una espanyo-
litat total, des de l’interna-
cionalisme de Mercader al
bon i corrupte virrei Amat,
delegat del rei d’Espanya.

També hi trobem que,
per l’autor, “vida desmesu-
rada” equival a més o
menys, “vida aventurera”.
Tant és, perquè és que
l’aproximació a aquests
“cinc catalans d’ultramar”
està molt bé. Molt docu-
mentada, molt distreta,
sense traspassar mai el to
divulgatiu, però oferint un
nivell mínim remarcable.
Les històries es llegeixen
per separat, ja que no
tenen res a veure. Com que
totes constitueixen, alho-
ra, una part de la vida viat-
gera de l’autor, ens arriben
explicades amb un estil
molt més semblant al peri-
odisme o a la literatura de
viatges que no pas a la bio-
grafia. De fet, la narració és
en primera persona encara
que no ho sembli.

Hèctor Oliva ens narra la his-
tòria dels seus personatges
i ell mateix, de tant en
tant, s’hi fica. Els textos, a
més, tenen digressions
d’allò més interessants. De
la història del virrei Amat

tenim, sense anar més
lluny, l’apassionant revisi-
tació de la revolta de Tupac
Amaru, una mena de Sub-
comandante Marcos del
segle XVIII. Per introduir-
nos a Pepe Figueres i Costa
Rica, l’autor s’està parlant
una bona estona de Nicara-
gua, de Managua, on va
viure i, tal com ens infor-
ma, es traslladava damunt
una vespa 150. Per condu-
ir-nos a la vida de l’inventor
del rom Barcardí gairebé
ens fa un mini tractat
sobre l’esclavatge a la Cuba
de mitjan segle XIX.

Tot són digressions fetes a fi
de bé. N’hi ha algunes que
potser són més forçades
que unes altres, però no és
el cas general. Et deixes
endur pel ritme que marca
Oliva perquè saps que allò
que t’explica, ell gairebé ho
ha vist en directe.

Tots cinc personatges es
mereixen un llibre per ells
mateixos. Potser, per exò-
tic, caldria subratllar
l’aproximació a Fèlix Car-
dona, el més desconegut,
però no pas per això, el
menys important. Explora-
dor, aventurer i científic, va
viure 40 anys a la selva de
l’Orinoco. Oriünd de Mal-
grat, va arribar a Veneçue-
la als 25 anys, el 1927. Car-

dona va esdevenir un dels
antropòlegs, arqueòlegs,
zoòlegs i geòlegs més im-
portants d’aquell país. De
fet, el cim més alt d’aquest
país es diu Pico Cardona.

Sobre el virrei Amat,
només voldríem col·labo-
rar-hi amb un parell de de-
talls, a fi de bé. Oliva parla,
com a símbol de la inani-
tat de les vanitats d’aquest
món, que del virrei del
Perú no en queda res, ni la
tomba, només una parada
de metro de la línia blava.
Valdria la pena apuntar
que la parada no es diu
així per casualitat sinó
perquè correspon a una
plaça, la plaça del virrei
Amat. Cal dir a favor del

virrei que l’associació de
veïns del barri va proposar
canviar el nom de la plaça
pel del poeta Salvat Papas-
seït, però el virrei va
aguantar impertèrrit i allà
s’ha quedat.

L’autor també esmenta el cas
de l’amant peruana del vir-
rei, l’artista denominada la
Perricholi, que contrària-
ment a ell, sí que va gaudir
d’una llarga vida i, sobre-
tot, de la fama pòstuma
gràcies a Merimée, que la
va immortalitzar en un
conte, a Offenbach, que va
fer-ne la peça musical La
Périchole, i a Renoir, que va
dur-la al cinema a Le car-
rosse d’or.
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les amèriques

El filòsof
internauta

Assaig
L’home que mira
Un bloc de filosofia
i pensament
Ramon Alcoberro
Cossetània Edicions. Valls, 2007

Xavier Filella

Ramon Alcoberro, pro-
fessor d’ètica a la Uni-
versitat de Girona i

col·laborador a l’espai Grans
preguntes, grans respostes
d’El matí de Catalunya
Ràdio, publica, convenient-
ment revisada i endreçada,
una edició del primer any
del blog que, sobre filosofia i
pensament, va iniciar a la
xarxa el novembre del 2004.

L’autor aprofita l’espai in-
ternàutic per, potser de ma-
nera no gaire diferent de
com provaven de fer els die-
taris en una altra època, as-
sajar idees no del tot fetes o
potser, ni que sigui pel ca-
ràcter experimental que
permet la gran xarxa, fer pú-
blics pensaments atrevits
que interessen més pel que
suggereixen que no pas pel
que merament diuen. Tam-
bé per incitar, més amb des-
mesura i ironia que no amb
l’assenyat capteniment aca-
dèmic d’altres ocasions, la
reflexió del lector de la con-
correguda cita diària que ha
esdevingut el seu blog.

Alcoberro, que també és
el responsable d’un exhaus-
tiu web de filosofia que
agrairà l’internauta interes-
sat, és, en aquesta ocasió,
l’home que mira per veure-
hi més enllà de les aparen-
ces i que –cal agrair-li im-
mensament– s’atreveix a
dissentir del sentit comú
que imposa l’opinió pública
o a evitar l’avorrida enèsima
repetició que imposa el dis-
curs progre.

‘L’home que mira’ ens sedueix
amb afirmacions variades
que, amb la divisademà més,
basteixen un vast recorregut
per la saviesa, amanit amb
un pessic d’incorrecció i far-
cit amb un just regust d’es-
cepticisme. L’itinerari de
l’home que mira, entre altres
paratges, ens apropa a Epi-
cur per recordar-nos que la
necessitat arruïna la vida,
s’omple d’indignació amb
l’horror socialdemòcrata, i,
unes pàgines més enllà, re-
cull, amb humor filosòfic,
que l’Ésser ha triomfat sobre
el No-Res i ha omplert el No-
Res de trastos.

El resultat és una forma
diferent, ara amb la tecnolo-
gia més actual, de compartir
pensaments amb els lectors,
hosiguindel fulldepaperque
edita Cossetània o del full
electrònic que cada dia ens
ha mostrat que era possible
fer filosofia a la xarxa i, a
més, fer-ho en català.

Ramon Mercader va matar Trotski. ARXIU

Assaig
La CIA en España
Alfredo Grimaldos
Debate. Barcelona, 2007

Quim Aranda

Acavall entre la cròni-
ca periodística i la di-
vulgació històrica, el

periodista Alfredo Grimal-
dos presenta una síntesi
intel·ligent –en alguns punts
aclaridora, per la capacitat
de posar en relació fets, i en
d’altres un pèl coixa, per la
manca de proves conclo-
ents, tot i la solidesa general
de l’argumentació– de l’ac-
tuació dels serveis secrets
nord-americans a Espanya
des de, pràcticament, la sig-
natura dels acords bilaterals
de cooperació entre el règim
de Franco i els Estats Units,
l’any 1953.

La mateixa naturalesa
del tema –allò que es cou a
les clavegueres de l’Estat– i
els testimonis amb què, de
vegades, l’autor acompanya

el relat, dificulta que el re-
sultat sigui el que qualsevol
historiador sancionaria
com a definitiu. Però la his-
tòria l’escriuen els vence-
dors i aquells que es mouen
en els passadissos del poder,
i difícilment deixen darrere
seu proves que els compro-
metin més enllà de la sospi-
ta raonable. Tot i això, seria
un error qualificar l’assaig
d’una més entre les teories
conspiratives que ataquen i
desprestigien els EUA.

El llibre té capítols esplèn-
dids, com el titulat El lado
oscuro de la colza. No tant
per les dades irrefutables
com per la connexió que es-
tableix d’uns fets i uns tes-
timonis amb uns altres.
Grimaldos deixa anar en
aquestes pàgines que la fa-
mosa i tràgica síndrome del
“bichito tan pequeño que,
si se cae de esta mesa, se
rompe las patas”, com va
afirmar un ministre de sa-
nitat de la UCD, Sancho
Rof, l’any 1981, és resultat
d’una fuita d’armes bacteri-

ològiques que té origen a la
base aèria que els EUA
tenen a Torrejón de Ardoz.
És una síndrome que va
costar la vida a més de mil
persones i en va deixar ma-
laltes cròniques més de
trenta mil.

El més escruixidor del
llibre, però, allò que potser
ha provocat que li hagi cai-
gut a sobre una conspira-
ció de silenci mediàtic que
no mereix, és que desmun-

ta, amb ets i uts, un dels
molts mites de la Transi-
ció: que el poble espanyol
va aconseguir la democrà-
cia per la seva pròpia vo-
luntat, etcètera. La Tran-
sición de Langley explica
que, realment, tot estava
“lligat i ben lligat” quan va
morir Franco, però no pas
pel general sinó per Wa-
shington. La democràcia
postfranquista, que ben-
vinguda sigui, no és una

fita que aconseguim gràci-
es al nostre esforç, sinó
que obeeix a necessitats
geoestratègiques interna-
cionals. Des d’aquest punt
de vista, resulta lògic que
els que han passat per artí-
fexs de la recuperació de
les llibertats vegin el seu
paper notablement dismi-
nuït: des del rei fins a Gon-
zález i altres dels polítics
socialistes implicats o es-
quitxats d’alguna manera
en el 23-F gràcies a les
seves relacions amb Alfon-
so Armada, i que n’han
sortit indemnes.

Comptat i debatut, és un
punt de vista molt més que
profitós per acostar-se a la
història de l’Espanya recent
sense necessitat de reivin-
dicar figures clau i heroi-
ques en el camí de la dicta-
dura a la democràcia. Tot
estava planificat, i potser ja
està bé que hagi estat així.
El cinisme és no admetre-
ho. Potser és aquesta la mi-
llor lliçó implícita del text
de Grimaldos.

La llarga mà de l’amic americà

Un home enllustra l’emblema de la CIA. DENNIS BRACK / POOL
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