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La factualitat
¿Vostè es refiaria d’un llibre recomanat apassionadament per Bill
Gates? Té l’oportunitat de provarho gràcies a Edicions La Campana, que ha publicat Factfulness
(traducció d’Imma Falcó i Imma
Estany), del professor de salut
global Hans Rosling (Uppsala,
1948-2017). Al llarg de 336 pàgines es dedica a demostrar d’una
manera molt contundent, de vegades sorprenentment apassionada, que el món va molt millor del
que pensem. I no només això, que
encara anirà molt més bé en el futur. Gràcies a diverses enquestes,
el professor Rosling mostra com
és d’errònia la nostra percepció
sobre determinats punts d’evolució de la humanitat. I com tenim la
tendència a veure-ho tot molt més
negre del que és en realitat. Per
exemple, tothom creu que la població humana no pararà de créixer fins a arribar al col·lapse i llavors vindrà el caos i la fam. Ell demostra que no és així, que el creixement de la població s’està
alentint i que s’aturarà a finals
d’aquest segle. És realment entretingut comprovar com estem de
desviats, de vegades, en les nostres sensacions al voltant de determinats aspectes del món.
El valor estadístic

Hans Rosling, estadístiques (i projeccions) en mà, vol que deixem de
fer el ploramiques. Fins i tot en
l’únic cas en què un fenomen global, el del terrorisme, no ha deixat
d’augmentar. Els mitjans en multipliquen l’efecte quan, segons ell,
només ha suposat el 0,05% de les
morts del planeta l’any 2016. Plantejar-ho així és una mica agosarat.
La intenció de demostrar globalment que tot va millor amaga certes contradiccions a nivell més
concret. Dir que els morts per terrorisme són estadísticament irrellevants no ajuda gaire. Factfulness, és a dir, la factualitat, o sigui,
insistir que els fets són els fets ens
porta a veure, un cop més, que el
món de l’estadística té esquerdes.
És com quan ens diuen que per què
ens queixem, que Catalunya té
més autogovern que mai. I nosaltres no en volem tenir més, el volem tenir tot. Per tant, l’afirmació
és buida. Factfulness és un llibre
ideal per als amants del món de
l’estadística, escrit per una persona honesta, que opina que fer
veure que el món no va tan malament ajudarà a fer que vagi millor. Potser té raó.✒
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Dolor menstrual
i xenofòbia després
de Mandela
La Masechaba és
una noia com cal.
Ha estudiat medicina, no se’n va al
JÚLIA
llit amb homes
BACARDIT
blancs i resa cada
dia. La Nyasa,
companya de pis seva i metgessa de
Zimbàbue, fa de contrapès a la seva
innocència inicial. La Nyasa encarna
el panafricanisme i la lluita per extirpar el fantasma de la supremacia
blanca, reflectida tant en la desigualtat del tractament mèdic que reben
els pacients negres com en els cabells
allisats de les infermeres negres africanes. La Nyasa fa veure tot això a la
Masechaba: l’alliçona i ens alliçona.
Podria ser un personatge d’Americanah, la novel·la de la nigeriana Chi-
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mares –devotes, soles a càrrec de les
criatures– i la violència de gènere i
generalitzada conviuen amb el progrés que ha convertit Sud-àfrica en
el que és avui: la primera potència
econòmica del continent i el destí de
molts immigrants africans, hindús,
xinesos.
La novel·la està estructurada en
quatre parts i funciona com un diàleg castrat entre la protagonista i un
Déu sord. Les cartes només les llegim nosaltres i el Déu absent a qui
ella s’adreça cada nit, com s’adreça
al germà mort per via telefònica. Escindida entre els prejudicis tradicionalment xenòfobs de la mare i el
rancor ideològic a Occident de la
Nyasa, la protagonista es limita a la
rutina de l’hospital. Però quan esclata la violència contra els kwerekwere com la Nyasa, la Masechaba inicia una campanya mediàtica.
Sud-àfrica sembla haver sortit del
foc de l’odi racial durant l’apartheid
per caure a les brases de la xenofòbia. La protagonista paga cara la seva implicació activista.
El patiment sud-africà, ara

mamanda Ngozi Adichie. Al costat
de la Nyasa, la Masechaba es fa petita, d’entrada. Fins que el prejudici
contra els estrangers, els kwerekwere, es materialitza en violència.
L’escriptora Kopano Matlwa és
metge igual que la protagonista de
Florescència, i no és la primera sudafricana que escriu sobre el context
postapartheid i la societat del país.
També ho va fer Trevor Noah, nascut mestís de mare xhosa –com ho
era Nelson Mandela– i pare blanc en
un època en què allitar-se amb algú
d’una altra ètnia era il·legal. Llegir
Florescència (Evening primrose a
l’original anglès) i Prohibido nacer,
de Noah (Blackie Books, 2016), és
apropar-se a un mateix escenari. Un
entorn en què la religiositat de les

La sang que li raja descontrolada cames avall d’adolescent reapareix
quan després d’una guàrdia se li
acosten tres homes i la “castiguen”
per defensar els estrangers “que els
prenen la feina”: “violació correctiva”, n’hi diuen. Florescència és indeslligable del cos. No és irrellevant
en absolut el fet que la protagonista sigui una dona, i en aquest sentit
el dolor menstrual es converteix en
alguna cosa més que un símptoma fisiològic: és el dolor de Sud-àfrica i de
les noves generacions africanes. A
partir d’aquesta mateixa sang, però,
la Masechaba aconsegueix sortir
d’una depressió profunda marcada
per la mort del germà, per la culpabilitat de no atendre mai prou bé els
pacients i per la gosadia de contradir
la xenofòbia. Kopano Matlwa és capaç de tocar diversos temes candents a la vegada sense que la novel·la resulti atapeïda, i amb l’auge
de la xenofòbia institucionalitzada
arreu Florescència ens recorda que
la lluita contra el prejudici ha de ser
global. Ja no hi ha alternativa.✒

Els somnis trencats dels creadors
La modernitat ha
empès la creació
artística cap a un
marc binari en
XAVI
què només hi caSERRA
ben els extrems:
l’èxit i el fracàs. I
el mínim per definir el triomf ha
quedat establert per la lògica capitalista en poder viure del teu treball
artístic. Què passa, doncs, amb els
creadors que no generen capital?
Quin lloc ocupen en la societat? La
protagonista de Línea editorial (AIA
Editorial, 2018) no és una artista
maleïda ni un geni incomprès, només una dibuixant de còmic sense
èxit. I comença a estar-ne tipa. “Dibuixo cada dia, faig il·lustracions,
edito fanzins. Preparo projectes, envio mails a agències i editorials. [...]
I res, no tinc encàrrecs, poca gent
compra el que faig i no sé quant m’he
gastat en imprimir pàgines a color
per a beques que no he guanyat.

Crec que ho deixaré córrer”. Arnau
Sanz (Barcelona, 1984) retrata en
aquesta magnífica novel·la gràfica
un fracàs quotidià, mancat d’èpica,
una derrota íntima que porta la protagonista a qüestionar-se el camí
que ha triat, cansada de nedar contra una realitat impermeable a esperances i il·lusions. És possible triarne un altre, de camí? Quin és el preu
de negar-se un mateix?
És inevitable detectar certs paral·lelismes entre el personatge i
Sanz, un autor de traç espontani i
expressiu, bregat en el món del fanzín i l’autoedició i amb obres notables com Tibirís (2017, Trilita Ediciones) i Llavaneres (2015, Edicions
de Ponent) que no han rebut l’atenció i el reconeixement que segurament mereixien. Però seria un error
interpretar Línea editorial en clau
autobiogràfica perquè a Sanz li interessa molt més reflexionar sobre
l’art com a motor d’identitat i sobre
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l’erosió que provoca l’acumulació
de frustració i decepcions. I, en paral·lel, el còmic funciona també com
una mena de making-of d’una obra,
l’últim intent de la protagonista per
guanyar la batalla perduda del reconeixement, que Sanz dibuixa en un
estil diferent, recuperant els llapis
de colors de Llavaneres i obrint Línea editorial al misteri.
Com apunta Cristina Daura en la
faixa promocional del llibre, el sentiment de la protagonista és també
el d’una generació de dibuixants
amb un horitzó professional caracteritzat per la precarietat. Però en
lloc d’atrinxerar-se en el lament,
Sanz aconsegueix que Línea editorial esdevingui un testimoni de
l’amor pels còmics i la necessitat
d’expressar-se a través de l’art. En
resum, una obra emocionant d’un
autor pletòric com a narrador que
encomana, malgrat tot, la passió per
crear i transcendir.✒

