
L’amenaça de la torre. Com
Al-Qaida va preparar l’11-S
Lawrence Wright
Mina
610 pàgines. 25 euros

Comencem pel final. En tan-
car aquest llibre un es torna
a preguntar per què gairebé
no existeixen obres així al

nostre país. Amb el cabàs de tra-
gèdies que hem viscut —que
vivim— no sabem donar-los-hi res-
posta. En canvi, els nord-americans,
com a bons guionistes de l’existèn-
cia, saben que la tragèdia és l’inici,
però el final sempre ha de ser una
catarsi. L’amenaça de la torre (guar-
donat amb el Pulitzer i d’altres pre-
mis) torna a demostrar l’exquisidesa
dels nord-americans per explicar his-
tòries, per explicar la història, i, en
aquest cas, per donar el tomb al mit-
jó de la realitat, que és una tècnica
psicoanalítica molt casolana, però
terriblement efectiva per la vida
diària, que és la que ens té clavats a
terra.

Com a lluminós articulista del
The New Yorker, com a acolorit
guionista, Lawrence Wright trena
un grandiós reportatge d’investiga-
ció que reconstrueix, al llarg de cinc
dècades, el creixement del fonamen-
talisme islàmic, el naixement d’Al-
Qaida, fins arribar als atemptats de
l’11-S. Tot s’entrellaça des d’aquell
1948, quan l’egipci Sayyid Quatg, fu-
tur ideòleg del radicalisme islàmic,
viatja als Estats Units. A partir
d’aquí és un joc de tocar i parar:
Egipte, EUA; Aràbia Saudita;
EUA; Afganistan; EUA; Israel;
EUA; Iraq; EUA. La persecució,
fins al final, serà per tots els gustos i
públics: amors, interessos, venjan-
ces, odis...

Vincles, tentacles, la xarxa geo-
gràfica, d’individus, organitzacions,
pot semblar virtual, de pel·lícula,
però és real. No hi ha pèrdua, estem
davant d’un llibre google en el sentit
que vol endreçar el caos. És impossi-
ble perdre’s, tot es va enteranyinant.
Comencem, i recuperem, aquell soli-
tari agent de l’FBI, Daniel Cole-

man, que un 1993 sent parlar, a un
confident, d’un tal Ossama Bin La-
den, fins arribar a un dels grans pro-
tagonistes del punt d’inflexió de la
història: John O’Neill, cap de contra-
terrorisme de l’FBI, i l’home que
s’adonarà, en aquells anys noranta,
que la tragèdia vol volar als EUA.
Impulsiu, brillant, insegur, menti-
der, enginyós, O’Neill és un padrino,
que s’obsessionarà amb Al-Qaida i
Bin Laden —seran dos individus em-
mirallats sense saber-ho— i captarà
com ningú el gir copernicà del terro-

risme. No li faran cas,
ningú farà cas a nin-
gú, i una de les grans
descobertes del llibre
seran les picabaralles,
recels entre l’FBI i la
CIA: amagant-se in-
formació, ignorant-
se, fent-se la guitza.
En l’era de la informa-
ció, la informació que
no van compartir les
dues forces de segure-
tat nord-americanes
va deixar via lliure a
l’atac a les Torres Bes-
sones: l’atac al cor.

Una tragèdia que,
ni en la més rodona
de les ficcions, hagués
pogut imaginar que
un O’Neill, fastigue-
jat per les decepcions
i incomprensions a
l’FBI, acabés accep-
tant, unes setmanes
abans de l’11-S, el càr-
rec de cap de segure-
tat del World Trade
Center: no cal dir
més. Pura catarsi.
L’amenaça de la torre
dóna molta informa-
ció i dades noves so-
bre allò que tot el
món va veure per tele-
visió i no va entendre.
Com aquell dia de se-
tembre, el llibre deixa
en estat magnètic, hip-
nòtic, lisèrgic: és un
viatge, una road mo-

vie, interior i exterior. Fa pensar el
veure que, en moltes pàgines del lli-
bre, es repeteix el fet que la majoria
d’ideòlegs i terroristes islàmics van
créixer badant davant les pel·lícules
i les sèries de televisió nord-america-
nes. Però també com en tants d’al-
tres moments de la història nord-
americana (Kennedy, Nixon, Viet-
nam, Guerra Freda...) la tragèdia i
la catarsi són el guió del futur, i això
només es pot fer si un país es coneix
bé a si mateix i si un escriptor coneix
bé el seu país.

FRANCESC CANOSA FARRAN

Quan els grans professors universitaris es jubilen, solen i
poden fer diverses coses: els uns, apassionats per la
investigació, es tanquen més que mai als seus despatxos
i es dediquen a estudiar o a fer fitxes que potser no
serviran per a altra cosa que per al confort espiritual

d’un home que ja es troba prop de la tomba: transiit classifican-
do, com deia el lema de Paul Valéry; els altres, delerosos per no
perdre el contacte amb la gent jove, s’empesquen tota mena de
cursos en institucions parauniversitàries —que, en el fons, són
més sanes que les oficials— per poder discursejar a plaer davant
animades criatures; n’hi ha que no havien fet mai cosa en tota la
seva vida universitària, i continuen fent no res fins que els agafa
el patatús darrer; i n’hi ha, sense que això esgoti la nòmina
d’aquesta mena de possibilitats, que es tornen moralistes.

Aquests últims són, possiblement, els qui havien estat millors
professors de tots; perquè, en tornar-se moralistes, no fan sinó
intensificar, a través d’articles a la premsa i d’altres manifestaci-
ons a diversos mitjans, la seva passió per fer alguna cosa més,
quan es professa aquest ofici, que llegir en veu alta uns apunts
que, en el pitjor dels casos, acaben resultant matèria d’epigrafis-
tes o papiròlegs. Claudio Magris correspon a aquest grup: sem-
pre va barrejar l’ensenyament de la literatura amb un determi-
nat ideal de cultura i de civilització, i ara, quan ja no trepitja les
aules per raons d’edat, s’ha convertit, més que mai, en un
professor moralitzant, que, en les seves aparicions en públic o en
els seus articles a la premsa, deixa l’empremta del seu afany de
deixar el món més lluminós i més just que no va trobar-lo.

Això els italians ja ho havien copsat fa temps en Claudio
Magris, perquè col·labora des de fa decennis al Corriere della
Sera, però els lectors catalans o castellans, per bé que ja ho
devien haver notat en altres llibres anteriors seus, ara se n’adona-
ran multiplicadament en llegir aquesta esplèndida tria d’articles
político-morals que acaba d’aparèixer a les llibreries (La història
no s’ha acabat, Barcelona, Edicions de 1984; La historia no ha
terminado, Anagrama, 2008). El títol solament del llibre ja és
prou eloqüent, perquè remet, sens dubte, a la famosa tesi d’a-

quell nord-americà dit
Francis Fukuyama, que
va escampar la idea se-
gons la qual al món ja
no hi passaria res de res,
o que, si hi passava algu-
na cosa, això no estaria
vinculat ni per atzar a la
voluntat de la ciutada-
nia. Magris, a l’altre
cap, considera, com

Marx al seu llibre sobre El 18 brumari de Lluís Bonaparte, que
“la història la fan els homes” i, doncs, que si l’han torçada
volent o sense voler, encara són a temps de redreçar moltes
coses.

Per això els temes que tracta Magris en aquest llibre pos-
seeixen no solament una pregnant actualitat, sinó també una
mena d’urgència des del punt de vista de l’ètica que hi resulta
molt visible. S’interessa per les implicacions en la política que
van tenir grans humanistes com Erasme i Tomàs Moro; tracta
en dues ocasions el tema de l’eutanàsia; reivindica el sentit de la
responsabilitat que Max Weber va donar al seu opuscle La
política com a professió —sense oblidar de fer referència al sentit
de “crida” o “vocació” que té la paraula alemanya equivalent a
“professió”, Beruf—; critica amb una duresa elegant determina-
des pel·lícules fetes sobre la passió de Crist en el sentit que
l’espectacle hi ha desplaçat el pathos que, per exemple, encara es
trobava als oratoris de Johann Sebastian Bach; vindica un sentit
moral per a l’activitat científica partint de la vida de Galileu,
que ataca de soca-rel algunes de les tesis actuals —en certa
manera del tot passades de moda, encara arrelades en el miratge
decimonònic de l’etern progrés— sobre els avenços imparables
de la ciència i, més encara, les noves tecnologies; i vindica (sense
esmentar-lo) el mite antic de la stabilitas loci (gaudir de la vida
sense bellugar-se gaire) quan parla dels frenesís tan habituals
que els agafa a la gent en preparar les vacances de l’estiu: ah!,
l’estiueig, un dels pitjors invents derivats del taylorisme indus-
trial, font de tota mena d’afeccions cutànies i malalties de trans-
missió sexual!

No són articles proveïts d’aquell humorisme tan característic
dels assagistes anglesos; tampoc no són articles del tipus “J’ai
connu la barbarie d’Irak”, als quals són tan aficionats els france-
sos, escrits sempre sense sortir de casa. No: més aviat són
articles carregats d’aquella tendència a l’eticitat que és, sobretot,
pròpia del millor assagisme alemany: al cap i a la fi, Magris és
germanista de tota la vida. Més encara, i en paraules del mateix
autor: “Col·laboro des de fa trenta-nou anys al Corriere della
Sera, i li dec moltes coses personalment a aquesta treball dut a
terme en una atmosfera de grans llibertat i amistat, un treball
que et posa al dia davant les tràgiques o grotesques vicissituds
del món, a les quals cal respondre amb flexibilitat i al mateix
temps amb fidelitat als valors propis, amb claredat no simplifica-
dora, amb precisió i risc d’aventurer”. Aquesta aventura,
comptat i debatut, és l’aventura moral de prendre posició da-
vant les gràcies i desgràcies del nostre temps històric amb el
convenciment que tothom podria fer alguna cosa contra aque-
lla tesi que ja hem esmentat: la història no s’ha acabat, i depèn
de nosaltres que vagi a millor o a pitjor.

L’imperi de la catarsi

A trenc d’alba
Stephenie Meyer (trad. Laura
Gelada)
Alfaguara
784 pàgines. 17,50 euros

En totes les obres que, en un
moment o altre, encapçalen
les llistes de vendes no cal
buscar-hi un referent literari,

sinó sovint una font d’entreteni-
ment, que és el que cerquen molts
lectors: algun llibre del moment que
ens desvetlli l’interès i ens faci passar
una estona agradable. Alguns dels
quatre volums que formen la saga
protagonitzada per l’amor entre una
noia i un vampir de Stephenie Me-
yer (Connecticut, 1973) han superat
les obres de Harry Potter a les llistes
de vendes dels Estats Units i s’han
convertit en un vertader fenomen
editorial al seu país. A Catalunya,
s’ha fet un esforç important per ofe-
rir-ne al lector la traducció al català i
en mig any han aparegut els tres pri-
mers volums per, aquesta tardor, po-
der treure al mercat, i alhora, les edi-
cions en català i castellà de la quarta
i darrera entrega, A trenc d’alba.

Harry Potter esdevingué un dels
primers best-sellers de la literatura

infantil i juvenil i, alhora, un refe-
rent literari per a especialistes i lec-
tors. A les obres de Meyer se’ls ha
d’aplicar el primer qualificatiu, però
queden lluny del segon. A Crepuscle,
el primer volum i primera obra de
l’autora, la història tenia tots els in-
gredients d’una novel·la realista
més, amb ambient i històries dels
joves d’un institut americà, en la
qual l’interès que es desvetllava en el
lector era morbós i se centrava en la
condició ambigua de l’amant de la
protagonista, a cavall entre l’home i
el vampir, i la forma com havia de
dominar els instints per estimar la
noia de qui s’havia enamorat. A mi-
da que avancen els volums, l’univers
dels vampirs va esdevenint el centre,
i va devorant la condició humana,
representada per la protagonista i el
seu món familiar i escolar, que van
quedant enrere i en un segon pla.

La saga de Meyer, i el quart vo-
lum és el que més ho constata, recor-
da els extensos serials de televisió,
que narren sense pausa i sense pres-
sa la quotidianitat dels personatges
—siguin, en aquest cas, de naturale-
sa humana o vampírica—, desvet-
llant l’interès a partir de l’ambigüi-
tat i naturalesa d’alguns protagonis-

tes i amb algunes sotragades impac-
tants ben repartides enmig de la quo-
tidianitat. La narració és àgil i sense
complicacions estilístiques i de con-
tingut. Al llibre hi ha tres temes prin-
cipals, que un rere l’altre passen a ser
el nus de l’acció: un casament, un
naixement i un enfrontament entre
diverses sagues de vampirs, per dir-
ho de manera senzilla. I si bé l’auto-
ra no para d’anunciar-los i de prepa-
rar el lector, amb pàgines i més pàgi-
nes, la manera de desenllaçar-los no
satisfà les enormes expectatives crea-
des, especialment en l’enfrontament
final, que és més aviat confús i dis-
pers. Es podria afirmar que en
aquest darrer volum, Meyer es perd
en la seva pròpia ambició de cons-
truir un llibre més extens i agosarat
que la resta, de voler posar un bri-
llant punt i final a la sèrie.

És possible que el públic català
converteixi aquesta saga, encara poc
coneguda, també en número 1 de
vendes, amb la imminent estrena del
film del primer volum i l’aurèola que
l’acompanya des dels EE UU, però
també pot ser que quedi com a frui-
ta del temps, com a producte d’entre-
teniment de les tardes dels dies fei-
ners, com qualsevol serial televisiu.

“Depèn de nosaltres
que la història vagi
a millor o a pitjor”

ELS VOSTRES CLÀSSICS

Magris, moralista
JORDI LLOVET

Amor amb un vampir
PEP MOLIST

Les Torres Bessones en flames, en l’atac de l’11-S. / AP
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El llegat espistolar
de Rodoreda i Sales
A través de 567 cartes fins ara inèdi-
tes que al llarg de 23 anys es van
intercanviar l’escriptora Mercè Ro-
doreda i l’editor Joan Sales, el lector
no solament pot tafanejar en episo-
dis de la vida íntima de l’autora de La Plaça del Dia-
mant (com la seva relació amorosa amb Armand
Obiols). L’epistolari, a cura de Montserrat Casals, tam-
bé revela el treball, a voltes amb perfecta sintonia, a
voltes amb friccions, entre un editor i la seva autora.
Una escriptora que, des de l’exili, no s’està de criticar
amb duresa el món literari i editorial català del mo-
ment i no amaga la seva decepció amb la manera com
aquest retorna a la normalitat després del franquisme.

Mercè Rodoreda-Joan Sales. Cartes completes
(1960-1983). Club editor. 1.112 pàgines. 30 euros

A la recerca del
paradís
Vint-i-dos relats conformen aquest
primer llibre de ficció de Xavi Sarrià,
lletrista del grup Obrint Pas. Perso-
natges que anhelen el paradís prota-
gonitzen les històries ubicades en dife-
rents llocs del planeta que ens convi-

den a reflexionar sobre el món que construïm entre tots.
Il·lusió, orgull, terror, alliberament... són sensacions o
sentiments que titulen cadascun dels capítols d’aquest
llibre escrit amb to poètic però amb un contingut pun-
yent, en què l’autor revela el seu compromís social.

Històries del paradís. Xavi Sarrià. Bromera. 160
pàgines. 15 euros

Mapes per fer país
El primer mapa de Catalunya
realitzat en català, el 1720; el
primer desplegable topogràfic
del Pirineu; la Carta Comar-
cal de Catalunya (1897), i un
dels quatre exemplars conser-
vats de l’edició de 1938 del
Mapa dels Municipis, Comar-
ques i Vegueries de Pau Vila; i
també un mapa turístic de Pa-
rís de finals del segle XVIII, o un d’Alemanya en
català fet pel Tercer Reich, són alguns dels mapes
que inclou aquest llibre elaborat a partir dels 7.000
documents que formen la cartoteca del Centre Ex-
cursionista de Catalunya.

Fer país, conèixer món. Rosa Anna Felip. CEC-
IEC. 168 pàgines. 48 euros

El tenebrós abecedari
d’Edward Gorey

Conegut pels seus di-
buixos d’estètica gòtica,
sovint macabres, Edward
Gorey ofereix en aquest lli-
bret un singular abeceda-
ri, il·lustrat per ell mateix,
“per aprendre de lletra i

acostumar-se als perills de la vida”. Amb una morali-
tat surrealista, amarat d’humor negre i enginy,
aquest és un dels títols més coneguts de Goorey, que
Angle editorial treu en edició bilingüe anglès-català.

La colla Mata-degolla. Edward Gorey. Trad. Jor-
di Puntí. Angle editorial. 64 pàgines. 9,90 euros

Joan Peiró: afusellat
Josep Benet
Edicions 62
149 pàgines. 22,50 euros

Josep Benet (Cervera, 1920 -
Sant Cugat del Vallès, 2008)
havia explicat més d’una vega-
da que en acabar la Guerra Ci-

vil havia decidit d’honorar la me-
mòria dels seus companys de gene-
ració que havien mort i la de tots
aquells que havien estat víctimes di-
rectes o indirectes de l’esclat bèl·lic.
Durant molt de temps altres obliga-
cions li ho van impedir, però des-
prés de la transició va recuperar
aquell compromís personal a través
de la recerca històrica. Benet va ser,
doncs, un activista polític que feia
de la història un instrument cívic,
especialment dedicat a la denúncia
del franquisme. I per fer aquesta
denúncia res millor que un procés
històric el més ben documentat pos-
sible al franquisme.

És fruit d’aquesta sana obstina-
ció que ara ens arriba la publicació
d’un llibre pòstum, dedicat al judici
i afusellament del dirigent anarco-
sindicalista Joan Peiró. Una obra
que formava part d’un programa
ben traçat, que a banda d’una obra
de conjunt sobre la repressió de la
identitat catalana, incloïa l’estudi
de cinc casos particulars, amb els
quals Benet volia exemplificar la re-
pressió, denunciar els mecanismes
que la feien possible, les necessàries
col·laboracions, la perversió de les
proves, les acusacions injustifica-
des, els informes tendenciosos, les
proves de càrrec injustes, etcètera. I
així van sorgir els treballs sobre el
president Lluís Companys, Carles
Rahola i Domènec Latorre, als
quals ha de seguir encara el dedicat
a Carrasco i Formiguera.

Així, doncs, el que interessa a
Benet en aquesta ocasió és presen-
tar el cas d’aquell vidrier de Mata-
ró, líder dels sindicalistes trentistes,
que durant la Guerra Civil va de-
nunciar la repressió revolucionària
en el cèlebre Perill a la rereguarda i
que va esdevenir ministre d’Indús-
tria. Joan Peiró: afusellat se centra
a explicar les vicissituds per les que
va passar Peiró des del moment
que va marxar de Barcelona, el ge-
ner de 1939, fins al seu afusella-
ment, el juliol de 1942. Hi podem
seguir, amb referències de primera
mà, gràcies al treball amb corres-
pondència personal, l’itinerari que
va seguir el dirigent sindicalista, la
seva modesta vida com a treballa-
dor d’una indústria del vidre al
nord de França, l’intent desgraciat

de passar de la França ocupada
pels nazis a la França de Vichy, el
patiment per la disgregació fami-
liar, i la incertesa que provocaven
les llargues temporades en què es
perdia el contacte amb una part de
la família. En definitiva, el drama
que van viure moltes famílies d’exi-
liats, que aquell ex-ministre d’ex-
tracció popular vivia també en pri-
mera persona. Peiró va ser detingut
pels nazis, portat a una presó ale-
manya a Trèveris, i el febrer de 1941
fou lliurat a les autoritats franquis-
tes, al mateix pont d’Hendaia que
mesos abans havia estat testimoni
de la mateixa experiència amb el
president Companys. També Peiró
va ser traslladat a Madrid, on va
restar incomunicat durant quaran-
ta-vuit dies. El 9 d’abril el van tras-
lladar a València, on se l’acusaria
d’haver format part del govern de
la República. A València van pas-
sar molts mesos des de l’inici del
sumari fins a la celebració del conse-
ll de guerra sumaríssim. Sembla
que ens aquests mesos s’intentava
forçar Peiró perquè acceptés
col·laborar integrant-se al sindicat
vertical, pretensió a la que Peiró
sempre s’hi va negar. Al consell de
guerra s’hi van barrejar declaracio-
ns d’organismes oficials que presen-
taven l’acusat com un radical pisto-

ler junt amb els testimonis perso-
nals que afirmaven haver salvat la
vida durant la guerra gràcies a la
intervenció de Peiró, que els havia
ajudat. El que impressiona més,
però, és la presència al judici de
Luys Santamarina, consejero nacio-
nal del Movimiento, que es va pre-
sentar vestit d’uniforme per dir:
“considero a Juan Peiró Belis inca-
paz de inducir, ordenar, ni permitir
atentados contra la propiedad, ni
contra la vida humana”. Malgrat
declaracions de tant de pes no hi
havia res a fer; la decisió ja era pre-
sa, i Peiró va ser condemnat a mort,
tot i els esforços del seu advocat
defensor, un militar franquista que
poc temps després va abandonar
l’exèrcit. L’únic que van aconseguir
els amics de Peiró és que el seu cos
no anés a la fossa comuna de Pater-
na; un amic seu va recuperar el ca-
dàver, “removent els cadàvers a la
recerca del que a mi m’interessava, i
trepitjant sang per tot arreu. (...) Si
el vaig poder arribar a identificar
va ésser pel seu tipus i per la roba
que portava. Va morir en pijama”.
Amb detalls d’aquesta precisió el
lector s’adona de la brutalitat dels
fets que Benet relata, però també
de la riquesa documental amb què
havia elaborat aquest judici al fran-
quisme.
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Roberta González, la filla de l’escultor, va escriure a
Mon père, Julio González: “La llarga nit en què es
debat el meu pare s’acaba. Una aurora lluminosa
s’aixeca. El meu pare ha abandonat la pintura per

respondre finalment a la crida de l’escultura que serà la seva
gran alliberadora, ja que havia nascut escultor i ell es negava
a admetre-ho.” Aquest paràgraf resumeix exactament la
història profunda del que va ser un dels més grans escultors
del segle XX. Tota una vida dedicada a la pintura i, de cop,
finalment, gràcies als estímuls de Picasso, el descobriment
de l’escultura en ferro, el del seu llenguatge i el del sentit
d’aquest llenguatge. De tota manera, les coses no són tan
senzilles, és clar. I González, abans de dedicar-se a l’escultu-
ra, es va anar preparant, estèticament i tècnicament. Estèti-
cament, a través de la pintura i a través de la seva formació
com a pintor, iniciada al Cercle Artístic de Sant Lluc, en la

seva joventut, i també a través dels pintors que ell va anar
considerant i pels quals es va anar deixant influir: Puvis de
Chavannes, Torres-García, Picasso, Sunyer, i els nabis, Mau-
rice Denis, Paul Sérusier, etcètera. El que el va impregnar
estèticament va ser el simbolisme, del qual sempre hi ha
rastres a la seva pintura, i la seriositat del simbolisme li va
quedar gravada molt profundament perquè la seva obra
escultòrica en ferro, que aparentment podria semblar fàcil-
ment decorativa, sempre està prenyada d’una sagrada serio-

sitat. Si aquesta li ve de la seva llarga nit com a pintor —en
la pintura mai no va aconseguir trobar un llenguatge
propi—, l’habilitat tècnica li ve del taller del seu pare. La
família González eren forjadors d’art, com es deia. L’avi va
ser argenter i el pare, Concordio, va assimilar els dos fills,
Joan, el gran, i Juli, el petit, al taller de metal·listeria. Allà va
aprendre Juli els secrets del ferro, de l’aram, de la plata. Més
tard, quan portava uns anys a París, va anar d’aprenent als
tallers de la Renault per iniciar-se en la soldadura autògena.

Així, quan Picasso li demana ajut per tal de fer una
escultura per a un monument a Apollinaire, Juli González
no solament pot aconseguir el que Picasso vol sinó que ell
mateix descobreix les possibilitats del ferro, treballat a esca-
les més grans que les de l’antiga metal·listeria familiar. Ha-
via nascut un dels escultors més notables del segle XX. En
pocs anys, pràcticament en una dècada llarga, va crear
aquesta obra escultòrica que durarà per sempre.

Al MNAC es conserva una bona col·lecció d’obres de
Juli González. A París, al Centre Pompidou, una altra bona
col·lecció, i a IVAM de València, una altra de nodridíssima,
que inclou la documentació personal de l’artista. A part
d’això, hi ha obres seves als museus més importants del
món. Ara el MNAC ha organitzat, comissariada per Mercè
Doñate, una retrospectiva esplèndida de la seva obra, amb
la col·laboració d’importants col·leccionistes. No se la per-
din. A Montjuïc, fins al 25 de gener.

COLLS I PUNYS

Juli González
NARCÍS COMADIRA

L’anarcosindicalista Joan Peiró.
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