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Autoantologia de 17 
poemes que dialo-

guen amb les il·lustraci-
ons de l’artista Lily 
Brik. Dins la Biblioteca 
de la Suda de Pagès, el 
volum suposa una mi-
rada que Antònia Vi-
cenç projecta sobre la 
seva pròpia obra cami-
nant per Lovely, Sota el 
paraigua el crit o Fred 
als ulls.

Si no dius fort 
el meu nom 
ANTÒNIA VICENÇ 
Pagès Editors

ARAL’APARADOR
POESIA

La història de 
l’art, de la litera-
tura i del cinema 
permeten cons-
tatar-ho periòdi-
cament. No és 
possible crear res 

a partir de zero i allò que represen-
ta una novetat consisteix en el fons 
en una reformulació astuta, una re-
adaptació intel·ligent o una posada 
al dia valenta d’idees, tècniques, 
trucs, formats i maneres de fer ja 
existents o rescatades del passat. És 
una afirmació que val tant per a la 
poesia de Rimbaud com per a la pin-
tura de Picasso i les primeres pel·lí-
cules de Tarantino. També per al 
que, a principis dels 60 del segle 
passat, Tom Wolfe va batejar com a 
Nou Periodisme. 

Tal com s’ha explicat manta ve-
gades, i tal com queda clar llegint 
l’esplèndid La banda que escribía 
torcido. Una historia del Nuevo Peri-
odismo (Libros del K.O.), de Marc 
Weingarten, la principal innovació 
del Nou Periodisme va consistir en 
rebutjar l’aparent objectivitat i l’or-

Les lliçons perdurables  
del mestre Gay Talese

denada exposició de fets i dades que 
fins aleshores havien caracteritzat 
el periodisme i incorporar en perfils 
i reportatges les tècniques, els tons, 
les estructures i les mirades de la 
narrativa de ficció. Tom Wolfe, ja ho 
he dit, va ser qui va posar nom a la 
cosa, però Gay Talese (Ocean City, 
Nova Jersey, 1932) en va ser el pio-
ner oficial. O un d’ells, tampoc im-
porta gaire. 

El que sí que importa és que, amb 
els seus llibres, perfils i reportatges, 
Talese porta més de mig segle am-
pliant i enriquint, mitjançant el que 
ell anomena “literatura de la reali-
tat”, el punt de vista del periodisme 
sobre la vida i la societat nord-ame-
ricanes, sobre alguns dels seus pro-
tagonistes i sobre molts dels seus in-
teressantíssims figurants anònims. 
El que importa ara i aquí, també, és 
que Navona Editorial ha publicat en 
català alguns dels textos més repre-
sentatius de Talese en el volum Si-
natra està refredat i altres escrits. 

El recull inclou tres peces menors: 
VOGUElàndia –sobre la revista Vo-
gue, efervescent i irònic–; Els valents 

sastres de Maida –el relat d’una 
anècdota viscuda pel seu pare 
quan era un nen a Sicília i que té ai-
res de contarella llegendària–, i 
Orígens d’un escriptor de no-ficció, 
el més autobiogràfic i, per tant, el 
més llépol per als interessats en la 
figura i la vida de l’autor. 

Humanitzar l’heroi popular 
Les altres sis peces, en canvi, són 
obres mestres de la literatura pe-
riodística. D’aquestes sis, cinc 
són perfils de personatges famo-
sos. El mèrit de Talese és que el 
lector no sent que estigui llegint 
sobre ells sinó que sent que els 
veu viure. Veu viure el jove Peter 
O’Toole, que acaba de filmar 
Lawrence d’Aràbia i va de visita 
a la seva tan odiada com estima-
da Irlanda natal. Veu viure Frank 
Sinatra quan està refredat, un ca-
taclisme per a tot l’immens nego-
ci que mou. També veu viure Joe 
Louis, ja retirat de la boxa i sos-
tingut per les rendes de velles 
glòries. I també Floyd Patterson, 
un boxejador patològicament tí-
mid que s’odia quan perd, i que 
perd sovint. I veu viure un 
Muhammad Ali que, molt malalt 
de Parkinson, visita l’Havana i 
coneix Fidel Castro. 

Més enllà d’estar escrits amb 
una prosa precisa i elegant, que 
llisca i que amb cada frase –amb 
cada verb i adjectiu– vehicula in-
formació, tots cinc perfils fan llu-
ir la manera de procedir de Tale-
se. El periodista no idolatra els 
herois populars sobre els quals 
escriu, però els humanitza. Ho fa 
usant sovint la ironia, mai el sar-
casme. És empàtic sense ser sen-
timental. I la seva mirada traspua 
sempre un reconeixement admi-
ratiu, però també una mena de 
pietat informal per a aquells que 
han de carregar la creu de la fama. 

Una menció a part mereix Se-
nyor Males Notícies, un perfil 
d’Alden Whitman, el responsable 
durant anys dels obituaris del 
New York Times. Brillant, curiós, 
melancòlic, emotiu i intel·ligent, 
és un homenatge a un professio-
nal extraordinari però poc cone-
gut i a una manera exemplar de 
practicar el periodisme.!
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Arran de la seva pro-
fessió de correspon-

sal al Pròxim Orient, 
Txell Feixas ha pogut co-
nèixer de prop casos de 
dones anònimes que 
lluiten a escala individu-
al o des de la política. Tot 
d’històries que sovint no 
troben un espai als mit-
jans i que la periodista 
recupera ara per donar-
hi visibilitat.

Dones 
valentes 
TXELL FEIXAS 
Ara Llibres

ASSAIG

La delicada col·lecció 
Mitades de una Gota 

recupera la poesia de 
l’escriptora i poeta Zina-
ída Hippius (Beliov, 
1869 - París, 1945), cone-
guda com la “musa del 
canvi de segle”. Prologa 
el volum Marta Rebón, 
mentre que la traducció 
del rus al castellà és de 
Jorge Ferrer i Ernesto 
Hernández. 

Poemas 
elegidos 
ZINAÍDA HIPPIUS 
Somos Libros

POESIA

El(s) que 
ens fan llegir
A l’escola em van fer llegir bons lli-
bres i bons autors. Com Miguel De-
libes, un escriptor que m’estimo 
molt. Recordo també com em vaig di-
vertir amb El misterio de la cripta em-
brujada, d’Eduardo Mendoza. Les 
converses sobre Cien años de soledad 
van ser apassionants. Bearn o la sa-
la de les nines em va provocar una fas-
cinació estranya. Podria continuar 
així molta estona, però fa poc em vaig 
adonar que només trobo records 
semblants amb dues autores: Mercè 
Rodoreda i Ana María Matute. Lla-
vors em devia semblar normal, per-
què de dones escriptores gairebé no 
n’hi havia. O, almenys, això és el que 
m’havien donat a entendre.  

Per això em pregunto com deu ser 
ara. Busco les lectures de batxillerat 
que marca el departament d’Educa-
ció i em trobo amb combinacions en 
què continuen faltant dones. Per 
exemple: a llengua catalana i literatu-
ra, promoció 2018-2020, les quatre 
lectures obligatòries són Martorell, 
Guimerà, Rodoreda i una antologia 
de poesia catalana, que especifiquen 
que és una “nova tria”. De 35 poetes, 
5 són dones. No vull ni saber com era 
la tria anterior. A literatura catalana 
de modalitat, el percentatge millora. 
L’equip de la promoció 2018-2020 el 
formen Maragall, Caterina Albert, 
Carner, Oliver, Espriu i Capmany. 
Però, un moment, espereu... a la pro-
moció següent, l’única dona que re-
sisteix és la Capmany. Llàstima, ara 
que l’estadística millorava!  

I abans del batxillerat, què passa? 
En parlo amb la Paula Jarrín, de la lli-
breria infantil i juvenil Al·lots, tam-
bé formadora de mediadors de lectu-
ra. M’explica que a primària i a ESO 
els professors poden triar les lectures. 
Diu que és una llàstima que no hi ha-
gi un pla de foment de la lectura a llarg 
termini, fort, que serveixi de guia als 
ensenyants, i trobo que té molta raó. 
La llibertat d’escollir està molt bé, pe-
rò hauria d’anar acompanyada d’unes 
eines, d’un coneixement i d’un temps 
que els mestres no acostumen a tenir, 
i que tampoc se’ls proporciona. Per 
això em sembla estrany i injust (per 
a ells i per als alumnes) que la tria de 
llibres depengui només de la seva bo-
na voluntat, de la seva sensibilitat, del 
seu entusiasme o del temps que pu-
guin dedicar a reflexionar sobre la tria 
que fan. Perquè aquesta tria, aques-
ta responsabilitat, és important: de-
pèn d’ells que les dones (i les races, i 
les identitats sexuals, i les classes so-
cials...) hi apareguin. Com diu la Pau-
la, “el foment de la lectura no pot ser 
un voluntariat”.!
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