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Han passat poc més de vuit dies des de les 
eleccions americanes de «mig mandat» i, 
tot i que tot optimisme és prematur, ja que 
la forta incertesa és la gran nota dominant, 
sembla que el món respira una mica mi-
llor. Per tres motius. Primer, les pròpies 
eleccions. Després, la trobada dilluns Joe 
Biden – Xi Jinping en el marc de la reunió 
del G-20 a Indonèsia. El tercer, l’esperan-
ça que la Reserva Federal americana sigui 
una mica menys agressiva en la pujada 
dels tipus d’interès. Repassem, amb cau-
tela, els tres motius de respir.  

Estava molt estesa la creença que els 
republicans –amb un agressiu Donald 
Trump al darrere– arrasarien en unes 
eleccions en les quals es renovava tota la 
Cambra de Representants i un terç del Se-
nat i dels governadors dels estats. Perquè 
sempre acostumen a castigar el partit que 
ocupa la Casa Blanca i perquè l’alta infla-
ció, que va arribar al 9,1%, és la més alta en 
més de 30 anys i perjudica el benestar de 
les famílies. També perquè l’aprovació de 
Biden (40%) era baixa i no superior a la 
d’Obama i Clinton, que, tot i que després 
van ser reelegits, van patir una gran der-
rota en les midterm. 

I aquesta vegada hi havia més temor 
perquè el triomf republicà podia obrir la 
porta a un nou mandat de Trump el 2024. I 
no ha sigut així. La inflació i les males ex-
pectatives econòmiques han pesat, però no 
més –sobretot en l’electorat femení i en el 
més jove– que les possibles restriccions a 
l’avortament després de la recent sentèn-
cia d’un Tribunal Suprem amb majoria 
conservadora. Al final, la censura a Biden i a 
l’ala més esquerrana dels demòcrates ha 
comptat menys que la por d’una dreta do-
minada per Trump que va intentar –amb la 
invasió al Capitoli– impedir el reconeixe-
ment del resultat de les presidencials. 

Els demòcrates mantenen –i augmen-
ten– el control del Senat i els republicans 
tindran una victòria important però pírrica 
a la Cambra. Però el rellevant és que molts 
candidats (fins i tot governadors) promo-
cionats per Trump han caigut derrotats. I 
així Trump, que ja ha anunciat que tornarà 
a ser candidat, ha perdut l’aura de triomfa-
dor. Els comptables republicans anoten que 
va perdre les eleccions midterm del 2018, 
les presidencials del 2020 i que el 2022 li 
acaba de sortir el tret per la culata. I la po-
derosa cadena Fox i tota la premsa de Mur-
doch ja aposten per Ron DeSantis, el reele-
git governador de Florida que acaba de viu-
re un gran triomf al superar per 20 punts el 
seu rival demòcrata. I, tot i que DeSantis no 
és un republicà moderat, sembla més equi-
librat i menys divisiu que Trump.  

Seria imprudent creure que Trump ja 
és passat, però la seva estrella ha em-
pal·lidit i això ha permès un respir en 
l’escena internacional. La trobada entre 
Biden i Xi Jinping en el G-20 de Bali ha si-
gut rellevant. No és que les grans diferèn-
cies entre la Xina i Amèrica desapareguin 
–i el problema de Taiwan es manté–, però 
els dos presidents han apostat per la dis-
tensió a l’afirmar que no volien una nova 
guerra freda i que temen els efectes nocius 
d’una imprudent desglobalització (ruptu-
ra de les relacions comercials entre blocs). 
I Xi ha insistit en aquesta voluntat en les 

seves reunions amb el primer ministre 
d’Austràlia i amb diversos líders euro-
peus. Olaf Scholz, tan criticat pel seu re-
cent viatge a Pequín, tenia raó. La conten-
ció a la Xina ha de tenir en compte els ris-
cos de la desglobalització. 

A més, la distensió entre la Xina i Amè-
rica és condició imprescindible, tot i que 
potser no suficient, perquè la guerra 
d’Ucraïna no es perpetuï. Un Xi enfrontat a 
Biden hauria sigut bo per a Putin. A Bali ha 
passat el contrari. 

L’últim punt de respir és el descens de 
la inflació als Estats Units, que ha caigut 
del 9,1% el juny al 7,7%. I la vicepresidenta 
de la Reserva Federal, Laile Brainard, ha 
declarat que la intensitat de la pujada de 
tipus (en les seves últimes quatre reunions 
l’ha pujat un 0,75% cada vegada) s’ha de 
suavitzar. Potser al desembre pugen no-
més un 0,5%. Les borses n’han pres nota i 
han interromput el seu descens. I si Amè-
rica frena l’alça de tipus, el BCE podria ser 
més temperat en les seves pròximes deci-
sions. ¿Serà l’hivern menys dur? n
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Transmetre l’horror de la guerra és 
una tasca tan difícil que molt pro-
bablement esdevé impossible. Ens 
hi acostem lateralment, perquè no-
més som capaços de retenir-ne una 
porció dilatada en el temps. Hi arri-
bem, espectadors tardans, quan el 
brogit de la batalla, l’esclat del 
bombardeig o els crits d’angoixa i 
de dolor ja són només evanescèn -
cies en el silenci. Potser és per això 
que per copsar aquell horror només 
tenim a mà la poesia. Això és el que 
reclama Svetlana Aleksiévitx quan 
recull el testimoni de les dones que 
van viure la tragèdia, quan evoca el 
lament terrible dels cavalls ferits, 
quan pensa en els morts i en la terra 
que els acull. La poesia, és a dir, una 
aproximació fantasmagòrica, far-
cida de detalls reals que, distorsio-
nats, esdevenen símbols i al·lucina-
cions, que esparveren i confinen els 
sentits en un espai terrorífic. Això 
és el que va fer l’última Rodoreda, a 
Viatges i flors, a La mort i la primave-
ra, a Quanta, quanta guerra... Una 
destil·lació poètica de tot allò que 
és impossible de transmetre.  

La companyia Cabosanroque, 
que ja havia construït un «poema 
transitable» sobre Brossa i «una 
forma de possessió» a partir dels 
deliris exorcistes de Verdaguer, ha 
confegit ara una peça memorable, 
amb textos de Rodoreda (Flors i 
viatges), una instal·lació de 40 mi-
nuts que es pot veure a Tempora-
da Alta fins diumenge i que arri-
barà a Barcelona –al CCCB, segu-
rament– d’aquí uns mesos.   

Seria il·lús, per part meva, i 
també seria agosarat, descriure 
aquest muntatge. A més, trencaria 
l’emoció d’endinsar-se en l’uni-
vers poètic de devastació que se’ns 
proposa. Cal entrar-hi sense saber 
gaire res i deixar que les veus, les 
imatges, els sons, el fum espès, 
penetrin en la consciència de qui 
observa. Només un fragment: hi ha 
una terra que batega, on els morts 
són vivents que palpiten perquè és 
allà sota on habita el seu present. A 
dalt, els vius són morts en una vida 
que ja no té sentit. Poc després, 
 veiem l’interior d’aquest humus, 
la part obscura, on algú repta no 
pas per sortir de la foscor sinó per-
què només li resta aquest bategar 
incessant de la mort. Això és Rodo-
reda com poques vegades l’hau-
rem entès. És transmetre l’horror 
de la guerra, de qualsevol guerra. n
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