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El retrovisor

Puyal ha
escrit un llibre

apassionant
de teoria

periodística

otser perquè sóc un exage-
rat o un neuròtic compul-
siu, mai m’he cregut gaire
aquells anomenats investi-

gadors que la comunicació i el pe-
riodisme que han pontificat i ponti-
fiquen en l’àmbit teòric sobre la
professió sense haver trepitjat en
sa vida la redacció d’un mitjà de co-
municació. D’exemples n’hi ha a
cabassos. No m’entenguin mala-
ment, no pretenc desacreditar
d’arrel totes les seves aportacions.
Seria absurd i temerari, ja que n’hi
ha de molt valuoses i de molt lúci-
des. No obstant, però, en el seu dis-
curs s’hi acostuma a detectar un
rastre d’impostura, d’abstracció
forçada i argumentació coixa. L’es-
tudi i observació dels mitjans, dels
seus continguts i dinàmiques, pot
ser apassionant però l’aprofundi-
ment, el coneixement de les seves
especificitats, funcionament i idio-
sincràsia, em temo que només s’as-
soleix quan un hi treballa.

És clar que potser estic equivo-
cat, no matiso convenientment i
parteixo d’una visió esbiaixada i un
pèl envejosa, sens dubte provocada
per la meva incapacitat per a la
concentració que requereix tota in-
vestigació teòrica. Doncs bé, dit ai-
xò, no puc sinó celebrar que Joa-
quim Maria Puyal hagi fet el viatge
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descrit, però ben bé a l’inrevés.
Després de Vostè jutja, Vostè pre-
gunta, La vida en xip, Un tomb per
la vida i amb dècades de futbol en
català a les espatlles, Puyal ha es-
crit un llibre. Un llibre de teoria pe-
riodística, de reflexió densa i medi-
tada a l’entorn de l’acció i la reacció
comunicativa. Un llibre apassio-
nant. Es diu Aicnàlubma i és possi-
ble que a hores d’ara el lector ja sà-
piga per què. Mantinguem però el
suspens i que cadascú, si així ho de-
sitja, ho descobreixi per si sol. Si al-
guna cosa queda claríssima durant
la intensa i molt exigent lectura
que el llibre proposa és que Puyal
ha experimentat un viatge d’apas-
sionament professional, que la pra-
xi mediàtica –com ell l’anomena–
ha comportat amb el pas dels anys
un progressiu interès per l’estudi i
la sistematització de les dinàmi-
ques que hi intervenen.

Impossible donar compte aquí,
ni tan sols resumint-ho, ni de la
quarta part de les reflexions relle-
vants que habiten al llibre. Em per-
meto mencionar les que més
m’han interessat. Subtil i alhora
punyent, la crítica als intel·lectuals
del país que menystenen la televi-
sió. M’hauria agradat que s’hi es-
plaiés una mica més. Aprofundeix
amb exhaustivitat en els –pocs– in-

tents que la televisió, tant l’estatal
com la catalana, ha fet per trans-
cendir l’univers simbòlic propi. Ele-
va una suspicàcia amb la tendència
dels professionals catalans que han
fet el salt a la primera divisió en
castellà.

Qüestiona, amb molt bon criteri,
la dependència que algunes televi-
sions han generat respecte a la par-
ticipació de l’espectador encara
que no tingui res a dir. Reivindica el
que a hores d’ara sembla una qui-
mera: una televisió privada catala-
na amb cara i ulls. Dedica esforços i
arguments a criticar els continguts
que les emissores privades –o gra-
tuïtes, com també les anomena–
emeten en el seu prime time. Ho fa
amb notable vehemència, però jo
afegiria: ¿quan han brillat per la se-
va exigència qualitativa els contin-
guts d’aquestes empreses?

En el mateix sentit, destaca re-
petitivament la seva submissió a
les dinàmiques econòmiques, alho-
ra que precisa entre línies que la
distinció sistemàtica públic-privat
amaga un conformisme analític
tan fal·laç com trampós. Parla de
l’educació com a arma fonamental
per a garantir l’accés i la compren-
sió òptims dels missatges televi-
sius. No podria estar-hi més
d’acord.

Fa anys no crec que fos necessa-
ri però veient la –injusta, quasi
sempre absurda– llista de greuges
que investigadors, sociòlegs, pares i
mares d’aquí i d’allà atribueixen a
la televisió, no seria gens descabe-
llat suggerir una assignatura sobre
mitjans de comunicació a l’ESO i/o
el batxillerat. La televisió és una
institució decisiva i fonamental de 
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na història de somni, amb
personatges reals i ficticis,
un ritme trepidant, una ciu-

tat il·lusionada i un món on el bé i el
mal es poden confondre són els in-
gredients essencials de La ciutat
vertical. Una novel·la d’una autora
jove però no primerenca, que s’ha
endinsat en la seva estada a Nova
York dels últims anys per recrear el
deliri americà de tants europeus que
van anar-hi a cercar fortuna ara fa
un segle. Un temps en què la ciutat
va deixar de mirar només a terra per
aixecar-se verticalment cap al cel.

Una història molt americana però
també molt catalana. S’inicia quan
en Daniel, fill de Joan Casas, un emi-
grant del barri de Gràcia, rep una
trucada urgent del seu pare, que fa
18 anys que no hi ha parlat, dema-
nant que el vagi a veure urgentment
per un afer important. En arribar a
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Alta tensió narrativa

casa seva, un pis ple de pols a la cin-
quena avinguda de Nova York, se’l
troba mort amb dos trets de pistola:
“El seu cadàver jeu a terra amb el
rostre neutre, sense expressió de
por o de sorpresa, com si hagués
esperat aquest desenllaç”. Al seu
costat hi ha el diari que ha deixat es-
crit el progenitor, explicant la seva
vida des que va deixar el barri de
Gràcia per anar a viure, encara ado-
lescent, a Nova York, on va aconse-
guit una bona reputació professional
com a periodista.

La novel·la alterna la narració de
la vida del protagonista, amb tot de
secrets, amb les peripècies de tota
mena que viu el fill de l’emigrant per
triomfar com a arquitecte a Nova
York, on participa activament de la
febrada que viu la ciutat per créixer
cada vegada més amunt en plena
crisi mundial pel crac del 1929.

Bea Cabezas
va guanyar
el premi
Carlemany
amb la seva
segona
novel·la
JOSEP LOSADA
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la modernitat i saber relacionar-se
amb ella no és cap broma. Quan en-
cara la recta final, el llibre s’ocupa
d’alguns aspectes cabdals. L’autor
no s’està de criticar la política de
concessió de llicències de la Gene-
ralitat de Catalunya i la gestió deci-
siva però en alguns moments errà-
tica de la Corporació Catalana de
Ràdio i Televisió.

Em sorprèn també que un puris-
ta del ritme i la narrativa com
Puyal faci fins a 257 notes explica-
tives que, no es pot negar, incidei-
xen decisivament en la cadència de
la lectura i la fan molt més densa.
Opino que bastants podrien haver-
se integrat al text central sense
perjudici de contingut ni d’interès.
El gruix de totes afegeix, però, una
profunditat i una precisió al·luci-
nants, cosa que les converteix en
indispensables.

L’autor remet en reiterades oca-
sions a idees i objectes de comenta-
ri i d’estudi que, segons ell, no per-
tanyen als objectius estructurals
del llibre. Tal vegada el més relle-
vant de tots ells siguin els formats,
camp en què l’autor és subjecte ac-
tiu –activíssim– ja que n’ha creat
alguns de ben importants i in-
fluents. “Ja en parlarem en una al-
tra ocasió”, escriu sovint. Doncs bé,
desitgem que aquesta “altra oca-
sió” no sigui merament una mane-
ra de parlar, una excusa que s’allar-
gui en el temps. La tan preuada
concreció puyaliana serà bo que es
manifesti de nou ben aviat en un
nou llibre, si pot ser tan imprescin-

dible com aquest. Cap aicnàlub-
ma ens distraurà. El retrovi-

sor serà a partir d’ara i per
sempre un amic fidel. ❋
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Les dues històries paral·leles, de
pare i fill, permeten bastir un retaule
global d’una ciutat entestada a do-
minar el món amb la conquesta
constant de l’espai sense fi cap al cel
i la lluita per conquerir el món sota
terra, guanyant també superfície
amb el transport subterrani. Com
més extensió aèria i soterrada con-
quereixen els ciutadans, més aug-
menta l’afany de poder i cobdícia
d’una societat que es basteix sobre
la base del domini econòmic sense
concessions. Mentre els gratacels
s’enlairen cap a un nou futur, les
màfies més violentes, el crim planifi-
cat, engreixen tota la seva maquinà-
ria de destrucció humana. Una gran
ciutat on no hi marge d’error.

I en aquesta doble atmosfera vital
es mourà Joan Casas des del seu
amaratge a Nova York el 1880 fins a
la seva mort violenta el 1929. La ga-
na i el desarrelament el portaran
sense ni adonar-se’n a les clavegue-
res més violentes de la nova socie-
tat, on restarà enganxat en la tera-
nyina del terror sense escapatòria,
fins que trobarà un fil per esmunyir-

se i emprendre una nova vida, parti-
cipant en la conquesta del nou espai
mai trepitjat pels humans. El seu
ADN d’immigrant farà que no pugui
trobar el seu lloc en la nova societat.
Cal no oblidar que hi va arribar enca-
ra adolescent i, a més d’iniciar-se vi-
talment, es va haver d’integrar en un
món de transformació constant on
el treball t’obria moltes portes però
la ciutat també tenia massa tram-
pes. No cal dir que una societat tan
convulsa i sorprenent també donarà
prou sorpreses i terrabastalls senti-
mentals al protagonista.

La petjada catalana a NY
Amb un valor afegit: la novel·la re-
crea la petjada catalana que va tro-
bar Joan Casas a Nova York, des
que hi va arribar i va cercar recer a
la redacció de la revista La Llumane-
ra, fins a la trobada casual amb l’ar-
quitecte valencià Rafael Guastavino,
que va traslladar a la ciutat vertical la
reconeguda tècnica constructiva
com volta catalana i que va partici-
par en obres com la Grand Central
Station. Una nova etapa que el por-

tarà a fer de reporter en el diari prin-
cipal de Nova York. També hi és ben
present l’amic seu i gàngster famós
de l’època, Frankie Carbó, que al-
guns historiadors asseguren que va
néixer a Manlleu.

A més de tots els ingredients d’in-
triga, tensió, dinamisme i sorpresa,
la novel·la té el valor afegit d’una re-
dacció trepidant, on el diàleg directe,
teatral, connecta molt bé amb uns
protagonistes molt ben retratats i un
món prou detallat amb accions di-
nàmiques ben descrites. Una escrip-
tura coherent amb l’atmosfera que
recrea l’autora i que et fica directa-
ment en una narració que t’obliga a
llegir-la sense pausa.

Bea Cabezas va fer els primers
passos de periodista a l’Avui, i des-
prés va anar a completar estudis de
teatre i periodisme a Nova York. La
seva primera novel·la, El monestir de
les ombres, la va etiquetar de jova
promesa. La ciutat vertical la conso-
lida com una autora ja feta, amb un
domini global de la llengua i l’escrip-
tura i una alta tensió narrativa que
augura un futur prometedor. ❋

ntre les quatre categories de crític que T.S.
Eliot va establir hi havia l’entusiasta, aquell que
escrivia motivat, sobretot, per la passió que

sentia per l’obra d’un autor. I és justament com a cri-
tics with gusto eliotians que han actuat Jordi Julià i Pe-
re Ballart a l’hora de construir Les coses tal com són,
un minuciós retrat de Màrius Torres a partir d’una ex-
tensa tria de fragments de la seva obra: cartes, anota-
cions de dietari, notes de quadern, poemes originals i
traduccions en vers.

La passió crítica de Julià i Ballart els ha dut a crear
un llibre altament reivindicatiu. Per una banda, els crí-
tics reivindiquen la solidesa i coherència de Torres
com a intel·lectual i artista. De fet, es podria dir que
Les coses tal com són és una biografia intel·lectual del
poeta escrit per ell mateix. Per assolir la seva finalitat,
els dos curadors del volum han distribuït els frag-
ments en set grans blocs monotemàtics, de menys a
més abstracte, ordenats cronològicament: la natura i
els llocs; caràcter, ètica i moral; amor
i espiritual; política,
guerra i exili; l’estètica i
les arts; literatura i pen-
sament, i escriptura i
poesia.

L’efecte transversal és
impressionant i serveix
per trencar qualsevol tò-
pic sobre la poca consis-
tència i rigor de Torres.
Màrius Torres emergeix
com un intel·lectual dedi-
cat, versàtil, complex i in-
tel·ligent.

De l’altra banda, Julià i
Ballart han volgut reivin-
dicar la innegable qualitat
artística de la prosa de
Torres, que sempre ha
merescut un tracte ex-
cessivament marginal,
com si es tractés de ma-
terial merament comple-
mentari o residual. Nova-
ment, a través d’una tria
impecable de passatges,
perfectament seqüen-
ciats, els dos curadors
han demostrat per sem-
pre més que hem de
canviar el perfil massa
restrictiu que hem here-
tat de Màrius Torres per
reservar un espai per al
prosista.

Sense cap mena de
dubte, Les coses tal com
són és una contribució de
primera magnitud al co-
neixement més real i ponderat de la figura i l’obra de
Torres. Ben usat, tant per especialistes com per lec-
tors generals de poesia, aquest volum està destinat a
marcar un abans i un després en la recepció de la per-
sonalitat artística de Torres. Encara que Jordi Julià i
Pere Ballart han encapçalat el volum amb un docu-
mentadíssim estudi que proposa una lectura del llibre,
acaben cedint l’última paraula als lectors de Torres
perquè cadascú tingui la llibertat de definir els seus iti-
neraris personals. A més, han demostrat que Man
s’equivocava greument quan negava la possibilitat del
discurs autobiogràfic sostingut. ❋
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