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Tornen
els anys
70

Isabel-Clara
Simó

Veient la manifestació i l’es-
batussada policial de Barce-
lona crec que tots hem pen-
sat el mateix: ja tornen els
anys 70! Les imatges són
clavades. El cas és que hi ha
manifestacions a tot arreu,
des de París a Múrcia, i que
hi ha un sentiment genera-
litzat que ens estan esta-
fant. Les notícies diuen que
els culpables de la crisi han
estat sumptuosament re-
compensats mentre els
treballadors de Seat s’han
de congelar els salaris (dos
anys!) o anar al carrer.
Veiem també partits polí-
tics que no assumeixen
mai la seva responsabilitat
i governs que conculquen
lleis orgàniques sense que
els tremoli la veu. Veiem,
en àmbits internacionals,
pactar qui pot torturar i qui
no, malgrat els tractats,
signats per tothom, i mal-
grat que la tortura està tipi-
ficada com a delicte. Veiem
uns cobejosos incompe-
tents que ens han abocat a
la més previsible de les cri-
sis i llegim els guanys es-
plèndids de bancs que han
estat compensats amb els
nostres diners. És com si
atropellessin un vianant i li
clavéssim una puntada de
peu al cul mentre li posem
una medalla al conductor.
Veiem la justícia sempre al
costat dels qui manen i
veiem el disbarat d’emetre
bitllets com si fossin els di-
ners falsos del Monopoly.

I enmig d’aquest desori,
d’aquesta manca d’orien-
tació (i encara s’atrevei-
xen a parlar de paradisos
fiscals!), veiem Catalunya
befada i estafada, i els ves-
tits de Camps penjats del
seu armari. I entre aplau-
diments!

Sóc dels qui creuen que
quan hi ha aldarulls al car-
rer, independentment de
les causes concretes que
han mogut els manifes-
tants, és que hi ha alguna
cosa que no rutlla. I els pri-
mers a detectar-ho són
sempre els estudiants. La
història ho demostra. I és
que alguna cosa no rutlla.
Però gens de gens.
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Què hi fa als Estats Units des de fa tants anys?
Hi visc i hi ensenyo literatura espanyola. Em
vaig casar amb un nord-americà i me’n vaig
anar a viure allà.

Deu tenir molt d’èxit ara que el castellà és un
idioma emergent als EUA...
El castellà té molt de predicament i, en la me-
sura que puc, també ensenyo als alumnes algu-
na obra de literatura catalana traduïda i miro
d’introduir-los el tema de la diversitat lingüís-
tica i cultural d’Espanya.

I entenen el que és Catalunya?
Els intriga, els sorprèn i els estranya, però els
inspira curiositat. Barcelona és una ciutat
molt present en la consciència americana.

Al llibre es defineix com una persona “bicultu-
ral”, que, segons explica, vol dir “ser pària i
patir d’esquizofrènia”. Com es porta això?
Quan dic això, la gent gairebé em dóna el con-
dol, ho interpreten com una cosa negativa i
com una expressió d’autocompassió. I no és
així. Per a mi són termes, en el fons, positius,
perquè no pertanys enlloc i, al mateix temps,
tens una perspectiva múltiple. Ets més tole-
rant amb tu mateixa i amb els altres i tens ten-
dència a mirar d’entendre abans de jutjar.

Al llibre esperava que desfaria els tòpics sobre
els nord-americans i, en canvi, n’he trobat
molts de reforçats...
És que aquests estereotips, fins a un cert punt,
són vàlids. El problema és que no es posen en
perspectiva i hi ha altres aspectes de la vida
americana que són tan certs i vàlids com
aquests estereotips i tothom els desconeix.

Com ara quins?
Com ara el fet que els americans, en certs as-
pectes, són molt tolerants, molt acollidors,
bastant pacífics, tenen un gran respecte pel di-
àleg, fins i tot quan s’està en desacord.

Ningú no ho diria, que són pacífics, amb la polí-
tica internacional dels darrers anys...
Aquesta és una de les contradiccions que cal
acceptar. És un país molt violent en certs àm-
bits, amb governs moltes vegades imperialis-
tes, però, en canvi, en el tracte diari els ameri-
cans normalment són pacífics i tenen pacièn-
cia i tolerància.

Per què n’hi ha tants que tenen pistoles a casa?
Això és una herència històrica de la vida de
frontera dels temps pioners i hi ha gent que
encara s’agafa a aquest mite.

“ElsEUAtemen
queelsomni
americànomés
siguiunmite”

M’ha cridat molt l’atenció el fet que, tot i ser,
aparentment, una societat molt consumista, al
llibre explica que allà tot s’aprofita i els produc-
tes de segona mà tenen molta sortida. Com s’ex-
plica això?
Bé, no sé si s’explica. Simplement és així. És
una altra contradicció: una societat molt con-
sumista en què tot es consumeix tantes vega-
des com és possible. La roba de segona i de ter-
cera mà és habitual i el producte usat no està
estigmatitzat.

Vostè diu que els nord-americans tenen un
“temor inconfessat que el Somni Americà no
sigui res més que un mite”. Ho és?
El Somni Americà es basa en unes realitats
que van formar part de la fundació del país, en
el fet que van acollir moltíssima gent persegui-
da en altres llocs. Això és cert, no és cap mite.
Però també ho és que ha crescut com una
mena de monstre i ha esdevingut un mite que,
de vegades, és destructiu. Quan el Somni
Americà no es pot materialitzar, crea ansietat
i inseguretat. El mite que Amèrica és la millor
en tot, la número u, que la resta del món és,
més o menys, tercermundista i que Europa

està encara sota una mena de dic-
tadura estalinista és perjudicial.

La crisi també deu haver deixat des-
col·locats els nord-americans, que
es pensaven que el model capitalista
era infal·lible, oi?
Hi ha molts americans que estan
com estabornits, com si haguessin
rebut un cop i encara no se n’ha-
guessin recuperat.

Diu, però, que amb la victòria
d’Obama l’esperança s’ha imposat a
la por...
Sí. Obama és un líder totalment di-
ferent del que hem vist en el passat
i ha donat una injecció d’esperança
a un sector important del país.

¿Aconseguirà dur a terme les refor-
mes promeses?
Ni Obama ni Superman en persona
podrien arreglar-ho tot. Però crec
que es faran avenços en sanitat,
energia i ensenyament. Obama
està en una posició ideal per canvi-
ar actituds sense irritar gaire, per-
què no és un home de color típic. Ell

és de pare africà, no americà, i, per tant, en no
ser descendent d’esclaus, no se sent estigma-
titzat com molts homes i dones de color del
país, com la seva mateixa dona.

El seu llibre és ple de referències a Barcelona.
S’enyora?
Afortunadament, no he tingut gaire temps per
enyorar-me, perquè hi vinc pràcticament cada
any. Però sí que hi ha moments en què m’enyo-
ro. També sé que, si tornés aquí, enyoraria els
Estats Units.

Quan es retiri, ¿se n’anirà a Florida, paradís
dels jubilats?
(Riu). Ens ho estem plantejant... Hi ha parts
de Florida on no hi aniria mai, però encara
queden paradisos que són temptadors. No ho
sabem, és una possibilitat...

❝Obama està en una
posició ideal per canviar
actituds sense irritar
gaire, perquè no és
descendent d’esclaus
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Roser Caminals (Barcelona,
1956) se’n va anar a fer les Amèriques ara
fa 26 anys, quan es va casar amb un es-
criptor nord-americà. Es va instal·lar a
Frederick (Maryland), on ensenya litera-
tura espanyola al Hood College, i ha apro-
fitat aquestes dues dècades llargues als
Estats Units per recórrer el país de cap a
cap. Ara, després d’haver publicat diver-
ses novel·les, s’ha decidit a plasmar en un
llibre, La seducció americana (Edicions
62), la seva mirada sobre els Estats Units.

L’entrevista
Roser Caminals Professora de literatura espanyola al Hood College (Estats Units)
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