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Las sombras que se ciernen 
sobre la eléctrica Las Vegas
Una ciudad de oportunidades y de fanta-
sía, de puro espectáculo. Una ciudad del 
pecado, tiránica y miserable. Las Vegas 
simboliza y anticipa, como advirtiera el 
filósofo francés Bruce Bégout en su obra 
Zerópolis (Anagrama), el porvenir de nues-
tra metrópolis. Miedo me da, de ahí que 
me pregunte: ¿Por qué atrae tanto esta 
suntuosa urbe atestada de luces de neón 
y desconsuelo? ¿Qué tiene Las Vegas para 
ser al mismo tiempo objeto de deseo y re-
pulsa? Es esta una ciudad en la que todo es 
posible, todo está a la venta, todos están en 
venta. El dinero marca el ritmo de vida de 
los millones de turistas que acuden en ma-
sa para satisfacer el ansia de hacerse mi-
llonario con un mínimo esfuerzo. Esa es 
su perdición, claro, la creencia de que pue-
den acudir a Las Vegas y salir ilesos, hacien-
do valer aquella frase ya mítica de «lo que 
pasa en Las Vegas, se queda en Las Vegas». 
Nada más lejos, al menos para aquellas 
personas que, en busca de una salida fá-
cil, decidieron irse a vivir a esta especie de Eric Gras
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monopoly en mitad del desierto buscando 
la felicidad que ofrece el preciado dinero. 
Lo que la mayoría de ellos no sabía era que 
únicamente iban a encontrar desconsuelo 
y desesperación, lágrimas y traumas.

En Hijos de Las Vegas (Pepitas de Calaba-
za), Timothy O’Grady ofrece el relato de 
diez personas que crecieron en ese espa-
cio que es pura ficción. El autor y profe-
sor de Chicago entrevistó a muchos de es-
tos «niños» para conocer el impacto que 
la ciudad provocó en ellos. El resultado 
es escalofriante por lo desolador de cada 
uno de los testimonios. La mayoría vie-
ron cómo sus familias se destruían por 
el consumo de drogas y de alcohol, por 
la adicción al juego, por las facturas sin 
pagar y las deudas... Metanfetaminas, co-
caína, tragaperras y blackjack, sueños ro-
tos y llantos, sombras que se ciernen a pe-
sar del alto voltaje de esas luces cegado-
ras de los casinos y hoteles... 

Junto a estas diez entrevistas trans-
critas, O’Grady alterna su propio rela-

to sobre sus días en la Ciudad del Peca-
do, en el cual reflexiona sobre cómo és-
ta se ha convertido en una metáfora de 
la sociedad más individualista y consu-
mista, un rincón que promete satisfacer 
todos nuestros deseos pero que, sin dar-
nos cuenta, nos fagocita, dejándonos ex-
puestos, a merced del verdadero amo y 
señor de todo: el dinero.

Los testimonios de estas diez personas 
son tan francos que conmocionan al lec-
tor, incapaz de creerse que ese tipo de si-
tuaciones que han vivido sea posible y, pa-
ra más inri, que hayan sobrevivido. Aquí 
se narran maltratos y secuestros, se habla 
de prostitución, pobreza y sobredosis, de 
abandonos e intentos de suicidio. Reali-
dades que se ocultan para no mancillar el 
buen nombre de Las Vegas, pero que exis-
ten y que alimentan de un modo u otro la 
leyenda negra de esta especie de parque de 
atracciones para gente adulta que es inca-
paz de reaccionar ante la hipócrita verdad 
que encarna la propia ciudad. Tras leer es-
te libro, para mí abrumador, uno es capaz 
de sentir lástima por aquellos que siguen 
creyendo en Las Vegas como una oportuni-
dad, y no como un fracaso o condena. Un 
libro que te abre los ojos. H

La Institució Alfons el 
Magnànim publica re-
gularment i puntual-
ment dos revistes que 
tenen una llarga tra-
jectòria i un merescut 
prestigi acadèmic. Així, 
la Revista Valenciana de Fi-

lologia, que data de 1951 i es va deixar de 
publicar trenta anys després, ha tret tres 
números en aquesta segona època, diri-
gida per Vicent J. Escartí. El 1982, en can-
vi, va aparéixer Debats. Revista de cultura, 
poder i societat, i fins ara no ha deixat de 
publicar-se. En Dialnet.unirioja.es podeu 
consultar tots els articles de tots els nú-
meros en PDF, gestió francament lloable. 
També teniu penjat en internet, oportu-
nament, cada nou exemplar que es publi-
ca, i així podeu estalviar l’acumulació do-
mèstica de paper. Debats, dirigida pel pro-
fessor Joaquim Rius Ulldemolins, sol ser 
una publicació bianual. Proclama la vo-
luntat de promoure debats contempora-
nis sobre les relacions entre la cultura, el 
poder i la societat des d’una perspectiva 
àmplia i multidisciplinària, integrant les 
ciències socials i els estudis culturals. El 
monogràfic del número 132/2 (2018) es-
tà dedicats a estudiar la ciutat literària, 
amb articles sobre la València de Vicent 
Andrés Estellés i Max Aub, el París de Mo-
diano, la Barcelona de Mercè Rodoreda, 
etc. Llarga vida! JP
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No es tracta d’un treball 
que acabi de veure la llum 
precisament però si d’una 
peça de referència obliga-
da per als qui s’interessin 
en l’obra de Miguel de 
Cervantes. Francisco Rico 
recull en aquest deliciós 

llibre onze petits estudis sobre sengles 
aspectes del Quixot, des de la seua con-
dició d’obra «clàssica» de la literatura 
universal, condició per a la qual aquesta 
novel·la va haver de superar les fases en 
què va ser reduïda a una mer entreteni-
ment humorístic o a una expressió d’una 
mal suposada i pitjor entesa expressió de 
l’«espanyolitat» segons la qual tot espan-
yol té una mica de Quixot i viceversa.

Escrits amb el seu habitual rigor i sol-
vència, Rico aconsegueix el major grau 
d’amenitat en els estudis sobre l’anomenat 
«Buscapié» de 1848 que Alonso de Castro 
va atribuir falsament en el seu moment al 
mateix Miguel de Cervantes i amb el qual 
suposadament el novel·lista alcalaí prete-
nia «avivar al públic i moure-li a la compra 
del Quixot». Amb tot, el grau de major in-
terès i de major sorpresa per al lector serà 
quan arribi a la pàgina seixanta-nou del 
volum i passi a llegir l’estudi titulat «Tras 
las huellas del asno (1604, 1605, 2608)», 
en el qual s’expliquen i aclareixen final-
ment les estranyes aventures de l’ase de 
Sancho Panza entre els capítols XXIII i XL-
VI de la primera part de la novel·la en les 
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seues tres primeres edicions. L’episodi de 
l’esmentat ruc, que apareix sorprenent-
ment i tot d’una després d’haver estat ro-
bat no se sap per qui ni quan ni on (edició 
princeps de 1604) i que més tard (edicions 
de 1605 i 1608) continua servint de mun-
tura a Sancho Panza durant els capítols 
XXIV i XXV quan ha estat robat abans, en 
el capítol XXIII, per Ginés de Pasamonte en 
Sierra Morena. L’episodi, magistralment 
detallat pel professor Rico, mostra com el 
mateix Quixot va arribar a convertir-se en 
un autèntic galimaties per a Cervantes du-
rant determinats moments de la seua re-
dacció i preparació per a la impremta, fa-
ses en les quals l’autor sembla —gairebé li-
teralment— perdre els papers amb capítols 
suprimits només a mig fer i aclariments 
afegits amb posterioritat en llocs equivoca-
ts. L’esmentat episodi mostra en carn viva 
els secrets del procés de la «deslligada» es-
criptura cervantina, amb la improvisació 
i les presses amb les quals va haver de re-
dactar les dues parts de la qual es conside-
ra amb tota justícia la primera novel·la mo-
derna —transcendental i entranyable alho-
ra—, una obra que vista amb una mirada 
moderna «traeix en major o menor grau 
el sentit original» i al qual una perspectiva 
antiga «li resta part del valor i la vigència 
que de mil amors continuem reconeixent-
li» segons l’autor d’aquests tan substancio-
sos com amens estudis sobre una relat clàs-
sic i pròxim, tan inalterable com canviant 
per a cada lector. JMSR

El psicopedagog Salva-
dor Domènech s’ha es-
pecialitzat en l’estudi de 
la institució escolar dels 
anys trenta a Catalunya 
durant la República i la 
guerra civil. És autor de 
mitja dotzena de llibres 

sobre aquest tema (Cròniques durant la 
Guerra Civil, De la Utopia al Camp de Con-
centració), a més d’uns quants articles i 
d’altres publicacions. En col·laboració 
amb Encarnació Martorell, una senyora 
de noranta-quatre anys que fou alumna 
de les institucions educatives republica-
nes, ha escrit a més uns quants llibres 
(Els alumnes de la República, Amb ulls 
de nena) i, fruit d’aquesta relació, acaba 
de traure La nena del no a la guerra. 

La part substancial del llibre és el die-
tari que va redactar aquella joveneta 
que tenia tretze anys quan va esclatar 
la guerra. No són pàgines de records, si-
nó cròniques verídiques de les impres-
sions d’una supervivent dels fets. A con-
tinuació s’inclou una entrevista del Dr. 
Domènech amb ella i un recull de re-
daccions de classe del grup escolar Ra-
mon Llull d’aquell període. Finalment 
s’incorporen les cròniques que va redac-
tar Martorell en ser nomenada cronista 
oficial del seu grup escolar; són un testi-
moni recuperat de la veu objectiva d’una 
víctima innocent. JP
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