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CULTU A

D
e manera periòdica, empesa qui sap
per quina anècdota desencadenant,
apareix la qüestió de la ciutat de Bar-
celona –entès el concepte ciutat en

tota la seva extensió metonímica– com a argu-
ment literari. Han estat els autors que utilit-
zen el castellà els que amb més propietat i pro-
funditat s’hi han dedicat? S’ha produït amb
més profusió en tal època que en tal altra?
Quins paral·lelismes hi ha amb Madrid, amb
París, amb Nova York, amb d’altres indrets?

Tot plegat mor en si mateix, perquè les opi-
nions solen estar mediatitzades per interessos
d’ordres diversos –personals, culturals, polí-

tics–, o bé porten a la discussió sobre la natu-
ralesa de la literatura. La gent llegeix –i es-
criu– per aprofundir en la riquíssima, prodigi-
osa realitat en què viu, o per evadir-se d’un
món inhòspit i tediós que detesta? Vet aquí la

vella polèmica sobre el realisme, però ara ja sa-
bem que tan realisme és la imaginació més
desbocada com ficció la crònica que pretén
ajustar-se més objectivament a la realitat.
S’escriu sobre allò que es coneix? Dit en ter-
mes més forts, es té dret a parlar d’allò que no
es domina? Pensem en un dret de fons, perquè
per descomptat qualsevol té dret a tot allò que

es pugui permetre.
Sempre ha es-

tat aquesta, la relació de forces? L’hel·lenit-
zant romàntic Hölderlin, àmpliament consi-
derat modèlic en la seva visió de l’univers clàs-
sic, no havia posat els peus a Grècia en tota la
seva vida, i Proust mateix diu –o des d’un dub-
tós omniscient posa en boca d’un dels seus
personatges– que pot ser que als creadors els
temptin les formes de vida que no han experi-
mentat personalment, i curiosament ho lliga

al fet no ser novel·lista en sentit estricte.
Sembla conseqüent amb els seus

pressupòsits literaris que
Proust no se sentís aliè a

l’extrema preocupació
de Flaubert per la

precisió realística, en aquest duta fins a de-
talls al límit en la paranoia tant pel que fa als
elements en si com per l’expressivitat, parano-
ia, per cert, que no el salva –sempre que n’hi
ha l’ocasió no em sé estar de recordar-ho– de
permetre que Charles Bovary es vengui els mo-
bles que havia hipotecat seixanta pàgines
abans, sense que una operació tan delicada li
causi el més mínim desgavell. Amb exemples
tan conspicus no cal entrar en casos menors,
com ara Verne i Salgari, que parlen dels llocs
més exòtics i remots sense haver-se mogut del
seu despatx de ciutat, i encara són capaços de
fer-ne un gènere.

La primera llei de la ficció és la versemblan-
ça, i la seva connexió amb el realisme –en el
sentit més convencional del terme– es produ-
eix a través d’un autèntic camp de mines. Són
gairebé postures ideològiques confrontades
creure que la versemblança prové del coneixe-
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U
n periodista de seixanta
anys acabat de jubilar, què
li pot dir a una becària de
vint-i-quatre que ens defi-

neixen com “una periodista del se-
gle XXI”? El primer consell que
surt a les cartes que el primer diri-
geix a la segona surt de la boca d’un
veterà com Néstor Luján, i és que
l’únic compromís moral important
és el que cadascú de nosaltres esta-
blim amb nosaltres mateixos. Al
lector de les Cartes a Clara (Meteo-
ra), que Agustí Pons dirigeix a
aquesta periodista del nostre segle
–encara que dir del segle XXI la si-
tua en l’imaginari dels veterans en
un temps futur llunyà i de tècnica i
professionalment diferenciat–, li
agradaria que el periodista veterà
s’esplaiés més en aquest punt ex-

Aprenentatges
plicant a la becària i a tots nosal-
tres com mantenir-se fidel a uns
principis en uns temps en què els
mitjans estan sotmesos a pressions
de tot tipus i en què la temptació
popular fàcil –sobretot a la tele– és
a l’ordre del dia.

“Una de les poques coses que
els estudiants de periodisme hauri-
en de llegir de manera obligatòria
són les Memòries, de Josep Maria
de Sagarra, i una antologia dels ar-
ticles que va publicar a Mirador”.
Hi afegeix tot de raons i hi surten
tot de fets i noms, des de la Caputxi-
nada i l’entrada de Fidel Castro a
l’Havana fins a Just Cabot, el pare
Miquel d’Esplugues, Eugeni Xam-
mar i Cambó, i el llibre va adquirint
un aire professoral i pedagògic inte-

ressant. S’haurà d’embrutar les
mans, la futura periodista, per
aconseguir algun tall informatiu re-
alment sucós? Algú recorda avui la
bomba del Coliseum? O les discussi-
ons sobre l’Estatut de Catalunya
però d’abans de la guerra, o sigui de
l’Estatut republicà? I com i qui el va
salvar? Qui ha llegit el llibre Abans
que el temps ho esborri, de F. Xavier
Baladia, una crònica dels anys en
què Josep Pijoan i la Ben Plantada
feien tremolar la Catalunya burge-
sa, cínica i cosmopolita? Josep Pijo-
an i la Ben Plantada diuen alguna
cosa al públic corrent d’avui? Qui
va definir el comunisme com la
mort del temps, la planificació
dels temps morts? Com entendre
la desintegració de Iugoslàvia sen-
se tenir en compte com Àustria

havia insuflat als serbis la consci-
ència que eren els soldats d’infan-
teria de la civilització cristiana
amenaçada pels turcs? I no som
allà on anem, que deien al poble, o
sigui que no hem passat dels dos o
tres primers capítols.

Tot el llibre és ple d’anècdotes
històriques i professionals aclarido-
res i interessants i de recomanaci-
ons de lectures fonamentals, i per
això la seva lectura serà útil no no-
més als estudiants de periodisme,
sinó al públic en general, que s’hi
complaurà i en traurà profit, dei-
xant a part les experiències perso-
nals que també aclareixen moltes
coses de l’escenari periodístic i ciu-
tadà als que ens ho miràvem des de
la sala com a simples espectadors.❋
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