
DIMARTS, 29 OCTUBRE 2013 C U L T U R A LAVANGUARDIA 39

Infiltracions
cognitives

L’
any 2008, Cass R. Sunstein i Adrian Vermeu-
le van publicar un article a la revista de la fa-
cultat deDretdeHarvard ambel títolConspi-
racy theories (Teories de la conspiració). El

text, que no va trigar a fer-se un lloc en la literatura espe-
cialitzada, parlava, entre altres qüestions candents, de
l’estrany cas del grup de follets que sota el lideratge del
misteriós Santa Claus elabora i distribueix regals cada
Nit deNadal. Sunstein i Vermeule posaven aquesta histò-
ria, sostinguda pels nens nord-americans, com un exem-
ple d’una falsa teoria de la conspiració del tot inofensiva.
Però, després d’haver definit les teories de la conspiració
com esforços per explicar alguns esdeveniments o pràcti-
ques com a resultat de maquinacions de gent poderosa
que oculta el seu paper, no s’estaven de remarcar que
aquesta creença era el producte d’una amplia conspiració
d’uns pares amb gran capacitat d’influència sobre aquest
col·lectiu que amagaven la seva participació en l’afer.
Com es pot veure, Sunstein i Vermeule no interpreta-

ven el trist paper dels falsos innocents habituals que fan
bullir l’olla de la propaganda donant per fet que les teo-
ries conspiratives són, per definició, falses. El text assu-
mia que no falten les teories d’aquesta mena que acaben
resultant certes, com va passar amb el Watergate o amb
l’operació secreta d’investigació sobre el control mental
dels ciutadans a través de l’ús de drogues (MKUltra) que
la CIA va portar a terme als anys cinquanta. Però posava
explícitament el focus sobre aquelles que es volen donar

oficialment per fal-
ses, que es mostren
especialment im-
permeables a les in-
formacions gover-
namentals i que es
tenen políticament
per perilloses. I era
per combatre
aquesta mena de

teories que els autors aconsellaven al govern dels EUA
que propiciés el que denominaven la “infiltració cogniti-
va” dels serveis d’intel·ligència en els grups que les pro-
dueixen.És adir: la intervenció camufladad’agents al ser-
vei del govern o de col·laboradors seus en els xats, blogs,
webs i xarxes socials on es ventilen històries im-
pertinents per minar la confiança en les premisses factu-
als i en les argumentacions en què es fonamenten. Lama-
teixa tècnica, en definitiva, que el Partit ComunistaXinès
va posar en pràctica amb la creació de la seva ja famosa i
multitudinària xarxa de comentadors internàutics
governamentals coneguda com el “partit dels cinquanta
centaus”.
Poc després de la publicació de l’article, Cass Sunstein

va ser nomenat cap de l’Oficina d’Informació i Assump-
tes Normatius de la Casa Blanca. Durant quatre anys, es
va encarregar de la supervisió de les polítiques relatives a
la privacitat i a la qualitat de la informació. No sembla
que en aquell període es violés el secret de la correspon-
dència adreçada a Santa Claus. Potser per aquest motiu,
fa uns mesos Obama li va demanar que formés part del
grup d’experts que ha d’avaluar els possibles abusos en
les pràctiques d’espionatgedel ConsellNacional de Segu-
retat (NSA).
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Nos’himostren les ulleres de l’au-
tor, ni la seva màquina d’escriure
ni les seves plantofes en vitrines-
altar. L’exposició del CCCB que
commemora el centenari del nai-
xement d’Espriu no és hagiogràfi-
ca, sinó transitable per a tota me-
na de públics, des del qui vol co-
nèixer Espriu a qui busca l’anèc-
dota o el document poc conegut.
He mirat aquesta terra té guió

de Xavier Bru de Sala, supervisió
de Rosa Ferré, execució de Julià
Guillamon i disseny de Victòria
Garriga, del despatx barceloní
AV62, que reconstrueix el barri
d’Adhamiya, a Bagdad, i projecta
elMuseuNacional de l’Afganistan
a Kabul. És una exposició que evi-
ta el to èpic i la càmfora patriòtica.
Comença donant les claus íntimes
d’Espriu: el jardí dels cinc arbres
d’una família burgesa, i de seguida
la malaltia i la mort, tan present
en el món espriuà. Una malaltia
que li va deixar seqüeles decisives
al cos, i les tragèdies de la seva
germanaMaria Isabel i del seu ger-
mà gran. La influència dels dibui-
xos satírics que feia el seu pare no-

tari i els personatges populars
d’Arenys, que Espriu transforma-
ria en literatura.
Cada sala resumeix una per

una les etapes de l’escriptor, i afe-
geix algun objecte o document
que n’il·lustra la biografia. Els gra-
vats dels besavis que li van inspi-
rar Primera història d’Esther, la
vocació frustrada de l’arqueolo-
gia, les fotos del creuer per laMe-

diterrània. I, després, mésmorts i
ruptures. La de Rosselló-Pòrcel
amb només 28 anys, el daltabaix
universitari i l’exili del seu mes-
tre Bosch i Gimpera. O la mort
del seu pare, que obliga el jove ad-
vocat a posar-se a treballar. Hi ha
moments d’ironia, com la crítica
de Maurici Serrahima a Aspectes,
en la qual retreu a Espriu haver
caigut en “la fàcil temptació de
buscar un estil propi”. Ja quan

l’escriptor establert a Arenys és
cap de fila de la resistència cultu-
ral, hi ha una carta en la qual
Martí de Riquer, com a responsa-
ble dePropaganda, envia “un salu-
do brazo en alto” per convocar
una missa pels caiguts a la guerra
o la facècia sobre la prosa impe-
rial que envolta la visita de Fran-
co a Barcelona: qualificada
d’“apoteòtica” per La Vanguardia
de Galinsoga.
No hi falten ni l’Espriu cabalís-

tic ni la polèmica amb Pla. En el
seu tram final, irromp l’Espriu
teatral –amb la recuperació de les
escenografies deCardonaTorran-
dell– i l’escriptor satíric i ninotai-
re, amb una animació de Marcel
Pey basada en un conte del 1935:
un pròcer català visita els seus
subalterns, alterats perquè no co-
bren. El pròcer en dóna la culpa a
l’Estat i promet en veu baixa que
tot s’arreglarà, tot s’arreglarà,
“quan siguem independents....”
Espriu –obsessiu per controlar

la seva imatge futura– va marxar
amb ben poc: el funeral massiu
on tothom volia sortir a la foto
contrasta amb el minúscul arma-
ri, fet pel pare fuster de Palau i Fa-
bre, on hi cabia tota la seva roba.c
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