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En todo caso, el "Tratadlllo de agricultura popular" de
Pfo Navarro nos da cuenta, en un buen resumen, de las carac
terfstlcas y consecuenclas del proceso desruralizador en ~
una comarca concreta del campo espa~ol, lanzando su llamada
de alerta ante el deterioro de la agricultura y proponiendo
que se busquen soluciones de cqulllbrio para esta actlvidad
económica, que es tamblén un modo de vlda.
Ht Carmen Gonzalez Iba~eL
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teritza per una doble dimensió biològica 1 cultu r al dins la
qual només te valor sociològic la dimensió cultu r al, la per
cepclÓ que la societat en fa en un moment his t ò r ic dete r ml~
nat, 1 que condiciona els comportaments al voltant d'ella.
Agafa com fil conductor del seu assaig, dues g r ans clàssiq ues: la tube r culosi i el càncer, encara que fa referència
t am bé a la boge r ia 1 a les ma l alties venè r ies, en les quals
explo r a a t r avés de l es de sc r ipcions que en dÓ n a la lite r atu r a els components metafòrics.

SONTAG, Susan.
La cnfermedad como metafora. Madrid. Hunchnlk edl lor. 2! cdi.clo, 120 poq., 200 ptes.

[n certa mane r a, l'autora segueix el carn{ que obrÍ Foucault en l a seva Histolre de la rolle (1976), encara que
amb dimensions diferents. Pe r Foucault, la seva tasca s'ins
crivia dins d'uns propòsits de més lla rg abast, el curt as-saig de Susan Sontag és una ref l ex i Ó, que en podrÍem di r de
circu•stàncies motivada, tinc entès, per la seva exper i ència com a malalta greu. En aquest sentit el seu text reflexa? s~ r elx, perquè el llibre ~s també en ell mateix una
metafo r a, e l joc d'ans ietats que envolten a una societat incapaç de resoldre l a cont r adicciÓ que suposa la inguarlblli
tat , tot disposant d'un sistema sanita r i que es pretén omnT
potent.

Poques. vegades, invadlts per una literatu r a sociològi ca
o antropologlca unifo r me i sovint avorrida, podem parlar d'un llibre fascinant, frívol potser per alguns, però infi nitament més trascendent que bona part de les trascendències que trobem a les nostres llibreries.

En síntesi el llibret de Susan Sontag és probab l ement una de les lectures més suggerents i recomanables que hi ha,
si no s'ha exhaurit una altra vegada, en les llJbreries d'a
quest país, t sl hem permeteu la frlvolJtaL, podria perreo~
tament ésser considerat com el best-seller en ciències socials d'aquest dar r er any. Ben pensat, quans llibres en
aquest camp es reediten r any de llur publicació?.
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L'autora, de fet, n'és una garantia. Susan Sontag no es
una desconeguda en el nostre ambient cultural. Assagista en
cara Jove, lligada al moviment contracultural 1 a aquest Añ
dy Warho l que hom no ha sabut mal sl existeix realment o e s
un mite elaborat o sommlat per la gauche divine ba r celonin a
de l s seixanta, va coJ.laborar en un Lexte sobre Lévt-Strau ~s
(lfayes i Hayes, 1972), més precisament sobre el Tristos Tr op i cs, aquesta nove l .la que no ho és, 1 malgrat la presenc ia
en el llibre de Leach, Turnbull y Haybury-Lewls entre altre s
el seu article "The Anthropoloqlst as Hero", va titular I 'obra i ha esdevingut un títol mític per als que es preocupe n
del paper social de l'antropòleg.
En aquesta ocasió, Susan Sontag viatja a la capçalera de Margarida Gautler, aquest paradigma de la tisi galopant
a mb
què m'amenaçaven a casa quan em negava a menjar lle n
ties, 1 que rou el paradigma del terror urbà 1 de la burge :
sia del segle XIX, però que al mateix temps es conve r tí en
lÀ imalge que calia donar per se r un personatge com cal, en
els salons de l' èpoc a . En el seu text. elabo r at amb una erudició !iter aria import a nt, construeix sense proposar-ho,
o pro posant-s'ho sense dir-ho, l'objecte d'estudi de l'An t r opo l ogia de l a Med i cina. Per a el l a la malaltia es carac -
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