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l país dels Oscar és també el
país dels Premis Pulitzer. Amb
una puntualitat exemplar, ca-
da any, a mitjan abril, es fa pú-

blic el veredicte del jurat dels premis
que des de 1917 patrocina la Columbia
School of Journalism de Nova York en
honor de Joseph Pulitzer, propietari i
editor del diari de referència de princi-
pis del XX a Nova York, The World.

AQUEST 14 D’ABRIL la bomba informati-
va esclatava a la Columbia University
quan el portaveu del jurat dels premis,
Sig Gissler, anunciava els dos guanya-
dors principals del Pulitzer de perio-
disme i les raons del jurat per conce-
dir-lo. Els dos premiats en concepte de
public service són dues institucions
del màxim prestigi periodístic mun-
dial: el britànic The Guardian i el The
Washington Post. Els mèrits d’un i al-
tre: haver gosat publicar les filtracions
d’Edward Snowden relatives a l’espio-
natge massiu de l’NSA (National Secu-
rity Agency) sobre la població i haver
apostat clarament per la defensa de les
llibertats individuals desafiant les
pressions i amenaces dels respectius
governs en nom de la seguretat.

UN JURAT QUE S’ATREVEIX a atorgar el
màxim reconeixement a la publicació
periodística de milers i milers de filtra-
cions il·legals afectant dues grans po-
tències com els EUA i el Regne Unit no
s’inventa d’avui per demà. És tota la
història dels Pulitzer i el compromís
amb la independència del periodisme i
amb la qualitat dels seus serveis a la lli-
bertat d’expressió i d’informació, allò
que avala el prestigi de què gaudeixen i
el prestigi que distribueixen.

LA COMPOSICIÓ DEL JURAT i el funciona-
ment intern són garantia del seu dis-
cerniment ponderat, informat i inde-
pendent. L’integren dinou membres:
la majoria són qualificats editors i pe-
riodistes de prestigi i quatre són aca-
dèmics. Reunits a la Columbia durant
tres dies, el jurat del 2014 ha hagut
d’avaluar més de 2.500 propostes.

HI HA A CATALUNYA PREMIS similars als
Pulitzer? En el cas de les arts, po-
dríem entendre que els Premis Na-

E
cionals de Cultura te-
nen una intencionalitat
pròxima. I en periodis-
me? És evident que ni
existeix a Catalunya
una tradició de perio-
disme independent
prou consolidada per
donar propostes sòlides
ni hi ha tampoc una ins-
titució universitària de
formació de periodistes
que sigui capaç d’agluti-
nar i sostenir un jurat
mixt d’editors, profes-
sionals i acadèmics de
prestigi i solvència.

I NO OBSTANT, el bon pe-
riodisme, el que arrisca i
que es compromet amb
allò que és realment re-
llevant per al present i
el futur de la nostra co-
munitat, és el que mar-
ca les diferències entre
una societat madura,
crítica i participativa i
una societat conformis-
ta, apagada i silenciada.
I en ple procés cap a
l’emancipació nacional,
el bon periodisme cata-
là hauria d’assumir el
paper d’avantguarda
del debat públic amb
vista a la construcció
d’un nou país, d’una re-

pública com les altres, d’una societat
més justa, des de la llibertat, la demo-
cràcia i el respecte a l’altre.

FA 110 ANYS JOSEPH PULITZER escrivia a
The Nord American Review aques-
tes sàvies advertències: “La nostra
República i la seva premsa s’alçaran
o cauran plegades. Només una prem-
sa capaç, desinteressada i inspirada
pel servei públic (...) pot preservar
aquella virtut pública sense la qual
el govern esdevé un engany i una
burla. Una premsa cínica, mercenà-
ria i demagògica produeix al final
una gent idèntica. El poder per a mo-
delar el futur de la República estarà
a les mans dels periodistes de les
pròximes generacions.”

Els Pulitzer, ‘of course!’
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En ple procés cap a
l’emancipació nacional,
el bon periodisme
català hauria d’assumir
el paper d’avantguarda
del debat públic amb
vista a la construcció
d’un nou país

l ritme i lletra del tango La maté porque
era mía, el PSC ha fet el seu procés de

síntesi. El cas és que es presenta a les pro-
peres eleccions europees dividit i autoam-
putat, però amb una claredat encegadora.
Remarquem-ho: amb una claredat encega-
dora, ja que l’excés de llum també impedeix
veure-hi bé. En canvi CiU, instal·lada en una
zona de clarobscurs, està postergant l’im-
postergable. ¿O és que algú es pensa que el
tsunami sobiranista afectarà totes les for-
macions polítiques excepte el bipartit cons-
tituït per CDC i per UDC? ¿Algú creu que
només els càrrecs, militants i electors d’ICV
i del PSC seran cridats a travessar el Rubi-
có, mentre que els càrrecs, militants i elec-
tors de CiU podran sobreviure en un per-
manent estat d’ingravidesa en què tant es
pot abraçar el sobiranisme com l’entelèquia
magnificada de la tercera via? No, és clar.

El més probable és que el procés de síntesi
de CiU es materialitzi quan es decreti que
la legislatura actual queda acabada.

A La Vanguardia de diumenge passat, Du-
ran i Lleida tornava a declarar que “la tercera
via és l’única solució” i que se sentirà “amb
l’obligació” d’evitar unes eleccions plebiscità-
ries. A mesura que el temps polític s’accele-
ra, cada cop hi ha menys arguments per
confiar en aquella hipòtesi rocambolesca
que presentava Duran Lleida com un cavall
de troia de l’independentisme, capaç d’esce-
nificar fins a última hora la seva voluntat
unionista i, finalment, a causa de la intransi-
gència del govern espanyol, assumint de
manera pragmàtica un independentisme in-
evitable. A hores d’ara Duran ja només po-
dria ser un cavall de troia dins d’un cavall de
troia dins d’un..., etcètera. Amb tota la cons-
ciència CiU es presenta a les properes elec-
cions europees sense haver fet els deures.
Preparar la pròpia derrota és, si més no, una
estratègia sorprenent. Sota aquesta lògica,
¿persegueix CiU un fracàs deliberat, una
derrota estranyament auxiliadora?
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