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LA SETMANA DE

Bel Zaballa

Periodista

Tot enfilant Xammar

L

a victòria franquista i la dictadura van estroncar-ho tot.
També el periodisme. Avui encara n’arrosseguem la llosa. Deia David Fernàndez que ell no havia conegut Eugeni Xammar a l’institut ni a
la facultat, que la seva generació encara pagava el preu de la transició (“no va
ser una transició, va ser una transacció”, citant Josep Fontana). Unes hores abans jo feia la mateixa reflexió a
un amic. Que he descobert Xammar de
gran, que ningú no me n’havia parlat.
Amb uns deu anys de diferència, som
encara de la generació que diu en David. Vaig aprendre les primeres lliçons
escolars amb la fotografia dels reis espanyols penjada damunt la pissarra,
amb algun crucifix a la paret de l’escola pública i amb professors amb la mà
llarga. I parlo de la collita del 83.
Encara en paguem el preu.
DEL SILENCI DELS REFERENTS a qui el fran-

quisme va emmudir. “Sempre m’he
considerat estafat. Tant com hauríem
pogut llegir!”, es lamentava Quim Torra, que fa anys que rescabala a contravent aquesta pèrdua, desenterrant figures de l’oblit. Torra i Fernàndez, cadascú a la seva manera, des de sengles punts de control, miren de retornar a la superfície un passat a voltes
enfonsat. “Submarinistes de la memòria”, els definia el company Pere
Cardús. I aquest paper és el que van
fer tots tres dilluns de la setmana
passada en la conferència Periodisme i país. El fil de Xammar, a Vilafranca del Penedès. Submergir-se i
resseguir aquell fil que havia estat tallat i que dècades després alguns van
començar a tornar a enfilar.
UNA GENERACIÓ DE PERIODISTES equiparables amb els de qualsevol altre punt
d’Europa. Crítics, lliures, humils, irònics, pedagògics, rigorosos. El periodisme de Xammar, de Just Cabot,

EL PUNT AVUI

Encara avui continuem
pagant el preu de la
derrota, de l’intent
de destrucció d’una
tradició cultural
aspirant a l’excel·lència
d’Irene Polo... La generació 3C, l’havia definida Julià de Jòdar: catalanistes, cosmopolites, compromesos.
“Vam perdre la guerra. I també vam
perdre un periodisme –deia Fernàndez–. L’estratègia va consistir a anorrear l’intel·lectualisme d’aquest país,

i encara ho tenim pendent.” Encara
en paguem el preu.

el cànon, en allò que hom estableix
que s’ha de llegir.”

PASSATS UNS ANYS DE LA TRANSICIÓ (de la
transacció), periodistes com Barnils,
Roig o Sagarra van recollir aquell fil
rosegat i brut i van tornar-lo a enfilar
a l’agulla. Van ser els primers reivindicadors de Xammar, deia Torra, “la
primera generació que mira enrere i
redescobreix el periodisme prefranquista”, la tradició periodística catalana republicana. Amb tot, encara no
són on haurien de ser, i potser hi té a
veure aquesta interessant reflexió
de l’editor: “En aquest país, hi ha un
cànon literari. Per això cada generació va redescobrint els mateixos
noms: perquè aquests no entren en

LA MEMÒRIA ÉS ESFILAGARSADA, i calen
sargidors disposats a reteixir-la una
vegada i una altra. Encara avui, que
continuem pagant el preu de la derrota, de l’intent de destrucció d’una
tradició cultural aspirant a l’excellència i que ens ha deixat pàgines de
delectança. Perquè Xammar també
és això, un domini de la llengua que fa
que llegir-ne els texts sigui un plaer
exquisit. Agafem, doncs, aquest fil
que ens connecta amb el passat i ens
permet d’entendre el present i mirar
al futur. Que, com diu David Fernàndez, “l’única estructura d’estat que
hem tingut és la cultura”.
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Recomanació als catalans
residents a l’estranger
sobre la consulta del 9-N

Pedro J. Ramírez reconeix
que no ha trobat cap
indici de delicte de Mas

Perpinyà atorga el premi
Joan Blanca 2014 a Carme
Forcadell i Miquel Mayol

Com podran votar els catalans residents fora
del país en la consulta del 9-N? Mentre no es
concreti el procés en un reglament, hom sí que
els pot fer una recomanació: que facin una còpia del certificat que els trametrà l’Oficina del
Cens Electoral per votar a les eleccions europees del 25 de maig. Aquesta còpia els podrà
servir per acreditar, al novembre, que compleixen tots els requisits necessaris per votar. Segons els tècnics del Departament de Governació, el certificat original servirà per votar a les
eleccions europees i la còpia, per facilitar els
tràmits i la paperassa per votar a la consulta.

Pedro J. Ramírez, exdirector del diari El Mundo, ha reconegut en la tertúlia a RAC-1 que el
seu diari no havia trobat cap indici de delicte
imputable al president de la Generalitat, Artur Mas. Ho va dir en una encesa discussió
amb Pilar Rahola, parlant de la informació
que va publicar el diari que dirigia, en plena
campanya electoral catalana, i que acusava
Mas de tenir comptes amagats a Suïssa. Rahola li exigia que demanés perdó i ell s’hi va
negar. Però va dir: “No hem trobat cap indici
que ell participés expressament en cap delicte, en cap delicte que hagi prescrit.”

La presidenta de l’ANC, Carme Forcadell, i l’exeurodiputat per ERC i membre fundador de la
Bressola i la Universitat Catalana d’Estiu, Miquel Mayol, han estat guardonats amb el premi Joan Blanca 2014 que atorga el servei
d’afers catalans de l’Ajuntament de Perpinyà.
El guardó, que es va crear l’any 1994, reconeix
personalitats compromeses en la defensa i
promoció de la llengua i la identitat catalanes.
El jurat va triar Forcadell perquè és una de les
impulsores de la consulta sobre la independència de Catalunya, i Mayol per la seva defensa de la catalanitat a la Catalunya del Nord.
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