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Op
in
ió

ovint oblidem que sant Jordi no és el
patró dels llibres, sinó de les novel-
les. Pel que fa al calaix de sastre que

anomenem no-ficció, inclou tant llibres
d’autoajuda (com fer amanides, com ple-
gar les samarretes, jubilació per a dum-
mies), biografies (de futbolistes i de milio-
naris, sobretot), pamflets a l’estil Coelho i
aquesta branca vernacla de la metafísica
anomenada Procés. Abans que res, valdria
la pena recordar que el terme non-fiction
va néixer per designar llibres periodístics.

El periodisme (en) català tendeix a
l’oxímoron. Amb la paraula periodisme no
em refereixo als dietaris egòlatres ni a les
memòries autocondescendents, ni tampoc
als reculls d’opinions pietosament situats
sota l’etiqueta assaig. Al contrari: em refe-
reixo al periodisme d’investigació que
tracta en profunditat aspectes de la realitat
que desconeixem, que no ens aconsella ni
ens fa massatges, sinó que tan sols aspira a
la tasca humil i rigorosa d’informar-nos.
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Som el
que llegim
Avui vull parlar de dos exemples d’aquest
gènere agònic.

Només el periodisme (en) català ens
pot explicar el nostre passat i el nostre pre-
sent (el futur el reservem als gurus). Tot-
hom que s’interessi per la història recent
de la nostra cultura ha de llegir El grup de
folk. Crònica d’un esclat, de Ferran Riera
Vives (Cossetània). Alternativa juvenil, an-
glòfila i esquerranosa als Setze Jutges, el
Grup de Folk va ser el pont entre la cançó

tradicional catalana i l’escena nord-ameri-
cana, on coexistien Pete Seeger, Bob Dylan,
els espirituals negres i el drac Puff. D’allà
surten Pau Riba, Jaume Sisa, Oriol Tram-
via, el bo i millor dels anys seixanta i setan-
ta, després sepultats sota la movida.

Però el periodisme (en) català no seria
complet si no ens expliqués altres passats i
presents, com més llunyans millor. Des
d’aquí recomano vivament Una amistat
prohibida. L’Estat d’Israel contra Tali Fahi-
ma, de Montserrat Arbòs (Tigre de Paper).
A partir del primer arrest administratiu
sofert per una dona jueva, l’autora explica
el funcionament de l’Estat d’Israel, en par-
ticular l’aliança entre els serveis secrets i el
poder judicial.

Em temo que aquests dos llibres, tan
necessaris, no seran pas els més venuts
aquest Sant Jordi. És per això que cal de-
manar-los, estranyar-nos en veu alta si no
els trobem a les parades, encarregar-los si
convé. Som –també– el que llegim. ❋
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Coneixement objectiu o muntatges instrumentals

TRUQUEN! ARNAU PUIG

a fotografia electrònica i les possibi-
litats de manipulació –a la clàssica
també era possible, però s’hi notaven

els retocs i arranjaments– han posat en evi-
dència que no hi ha evidències creïbles de
caire fotogràfic. Joan Fontcuberta ha esde-
vingut un mestre manipulador d’objectivi-
tats; crea realitats que mai no han estat ob-
jectives però que pel concepte o idea que
tenim de la fotografia (captar la realitat
desvelada per llum) ens creiem allò que la
imatge mostra. No s’ha enganyat el sentit
visual sinó que simplement se li mostra
una realitat, que pot ser virtual respecte de

L la realitat natural objectiva però que no ho
és respecte de l’objectivitat de la imatge: el
que hi ha a la imatge, existeix a la imatge,
encara que no pertanyi a la realitat testimo-
niada pels altres sentits ni, fins i tot, pel rao-
nament. Aquesta objectivitat visual no és
virtual –com les imatges delirants o les pa-
ranoiques, que poden sorgir respecte de la
percepció de quelcom real segons creences,
filosofies o alteració clínica dels sentits–; és
una presència aparentment objectiva que
respon a la seva realitat electrònica, amb
capacitat de provocar comportaments i
principis d’organització política i/o social

generadors d’accions que poden afectar la
realitat social i/o natural. Aquest és precisa-
ment un dels maldecaps dels serveis secrets
dels estats i de les organitzacions policials o
econòmiques: no saber amb certesa si el
que es mostra és objectiu o, només, objecti-
vable atès que des de la virtualitat es pot
passar a la realitat social. El món global po-
lític i social en què vivim és la prova que
pels instruments amb què manipulem la
realitat –els diners entre altres– ja res no és
amb certesa objectiu. La fotografia permet
apropar-nos i fer-nos reflexionar sobre els
nous mons coercitius. ❋




