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El novel·lista, poeta i assagista Manuel Vázquez Montalbán

Dos dels millors
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E
ditorial Planeta aca-
ba de posar en mar-
xa un projecte del
qual ja fa temps que
es parla: la traduc-

ció al català de totes les
aventures de Pepe Carvalho,
des de Tatuaje –de la qual
precisament aquest novem-
bre es compleixen trenta
anys– fins als dos volums
pòstums de Mil·lenni. I per
començar ens trobem amb
dues novel·les molt diferents:
Els mars del Sud (1979) i El
premi (1996). Val a dir que
aquest projecte és un esforç
editorial que em sembla dig-
ne de tot respecte i mereixe-
dor de l’èxit més gran. Un
esforç que va ser perquè a
Vázquez Montalbán li feia
il·lusió el projecte i quela
gent de Planeta espera trobar
una bona acollida, com ha
estat el cas d’altres narradors
traduïts els darrers anys,
com ara Javier Cercas, Maru-
ja Torres, Carlos Ruiz Zafón,
Manuel Vázquez Montalbán i
Eduardo Mendoza.

Si no comptem Yo maté a
Kennedy (1972), en la qual el
personatge de Pepe Carvalho
era lluny de tenir un paper
protagonista, Els mars del Sud
és la tercera aventura del de-
tectiu, precedida per l’es-
mentada Tatuaje (1974) i La
soledad del mánager (1977).
Potser molts no ho deuen re-
cordar però Els mars del Sud va
guanyar el premi Planeta del

1979. Un premi que va servir
per a dues coses: primera-
ment, perquè l’enyorat Ma-
nolo pogués comprar temps,
reduir la seva feina com a
periodista i centrar les seves
forces en la creació literària;
i segonament, per oferir-nos
el primer gran llibre del cicle
Carvalho. Un cicle en el punt
més alt del qual situo aquest
i dos títols més: Quinteto de
Buenos Aires i el relat El hombre
de mi vida, que va sortir en
quatre entregues de petit
format durant l’estiu del
1990 encartat en el setmana-
ri Interviú. Per cert que aquest
darrer text, amb unes quan-
tes modificacions al meu pa-
rer no gaire afavoridores,

acabaria veient la llum el fe-
brer del 1991 amb el títol El
laberinto griego.

L’argument d’Els mars del
Sud és una una idea rodona:
Carles Stuart Pedrell, un po-
derós constructor barceloní
en l’Espanya governada per
la UCD de Suárez, decideix
un dia desaparèixer voluntà-
riament de la circulació. Ja
feia temps que anava anun-
ciant que volia retirar-se du-
rant un any a la Polinèsia tot
seguint les passes de Gau-
guin i quan tothom el feia en
aquelles paradisíaques illes
el seu cos apareix apunyalat
en una obra de la seva em-
presa. L’encàrrec que Pepe
Carvalho rep de la viuda no
és tant descobrir la mà cri-
minal com esbrinar on ha
estat realment Stuart Pedrell
durant tots aquells mesos. La
solució de l’enigma –que,
òbviament, no revelaré– és
una bella al·legoria sobre els
paradisos interiors, sovint
més rics i complexos –també
molt més poètics, general-
ment– que els que intenten
enlluernar-nos des dels pros-
pectes de les agències de vi-
atge.

En aquesta novel·la Váz-
quez Montalbán demostra
que té ja perfectament con-
trolats tots els recursos del
seu heroi i podríem dir que
en la recepta del llibre tots
els ingredients –intriga, de-
núncia social, gastronomia,
desencís...– estan distribuïts
amb les dosis justes perquè
res no desentoni.

En l’altre plat de la meva
balança particular poso El
premio. Potser perquè se si-
tua, juntament amb El balne-
ario (1986), Roldán, ni vivo ni
muerto (1994) i Sabotaje olím-
pico (1993), és un dels perío-
des més circumstancials del
cicle Carvalho. Llegida en el
seu moment –just en els
darrers temps del PSOE i Fe-
lipe González a la Moncloa–,
aquesta història ambientada
en el sopar de concessió d’un
premi literari supermilionari
en els prolegòmens del qual és
assassinat l’editor em va sem-
blar un llibre amb sobreentesos
i acudits privats que diluien un

xic la història. L’autor va fer un
retrat d’una determinada soci-
etat madrilenya que coqueteja-
va tant amb els popes de la
cultura oficial com amb els gu-
rus del pelotazo. Una fauna hu-
mana que avui ja no sorprèn a
ningú de tan vista (i patida)
com la que tenim i a la qual la
traducció al català no li fa cap
favor perquè hi ha retrats, si-
tuacions i parròquies que són
inequívocament espanyoles i
que no poden ser descrites amb
més precisió en cap altra llen-
gua que no sigui l’espanyola,
tot i que les versions de Josep
Alemany són summament cor-
rectes, cosa que és d’agrair.

Un bon llegat
A S S A I G
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F
a falta, tot just, guai-
tar sobre la pell de Les
trampes dels periodistes
per advertir-ne el
ventre. En les prime-

res pàgines queda ja insinua-
da la proposta teòrica que
Francesc Burguet defensarà,
detalladament i meticulosa, al
llarg de l’obra: la construcció
de qualsevol informació és un
exercici d’interpretació i d’o-
pinió. El llibre exhibeix, d’en-
trada, un títol prou estimu-
lant que esdevé alhora esquer
i patró. Patró perquè el periple
teòric d’aquest vintè premi
d’assaig Josep Vallverdú con-
sisteix a desemmascarar el
periodista ingenu i el perio-
dista cínic. Esquer, perquè, de
fet, la mateixa noció d’engany
que germina del títol esdevé la

confirmació del que un lector
ras ja tem: que els periodistes
menteixen.

Aprima, Francesc Burguet,
l’elevada frontera que els es-
tudis hegemònics sobre co-
municació periodística han
traçat entre informació i opi-
nió. Va començar a fer-ho a
Construir les notícies (1997). Lla-
vors ja aconseguí trencar la
dicotomia i transformar-la en
binomi amb múltiples punts
de contacte. El teòric verbalit-
za que reconèixer la presència
de l’opinió implícita en la in-
formació no implica, per des-
comptat, entrar en el territori
de la relativitat i de l’arbitra-
rietat sinó en el territori del
raonament. I en aquest sentit
l’autor no només desfà sinó
que refà: brinda una nova
proposta per construir un pe-
riodisme ètic i responsable; el

mateix que ensenya als alum-
nes de les facultats de comu-
nicació de la Universitat Au-
tònoma de Barcelona i de la
Universitat Ramon Llull.

UN CANVI DE PARADIGMA
La publicació de Les trampes dels
periodistes coincideix amb un
període en què l’estudi de la
comunicació periodística ex-
perimenta un canvi de para-
digma que reclama, a parer
d’alguns autors, una reorien-
tació de la disciplina i una ur-
gent revisió crítica dels seus
postulats. Els plantejaments
teòrics de Francesc Burguet
encaixen en aquest nou para-
digma: el periodista ha deixat
de concebre’s com un media-
dor no intencional capaç de
reproduir la realitat a les pàgi-
nes dels diaris i passa a defi-
nir-se com un subjecte inten-

cional abocat indubtablement
a construir-la –i no pas repro-
duir-la–. Burguet sap que col-
locar-se en aquests nous pos-
tulats implica, en primer lloc,
bastir nous perímetres; trans-
mudar en centre allò que fins
ara ha esdevingut perifèria.

Si els estudis sobre la infor-
mació periodística han con-
vertit, pels segles dels segles,
en nucli del seu treball teòric
l’objectivitat; ocupar-se’n des
d’angles oposats implica, pri-
mer de tot, desconstruir el
concepte d’objectivitat i acte
seguit elevar un nou centre: el
de la inevitable subjectivitat en
la informació. Per fer això,
l’autor obre en canal un ven-
tall prou significatiu de ma-
nuals d’escriptura periodística,
llibres d’estil i codis deontolò-
gics. Paral·lelament, desventra
nombrosos titulars de diaris

que tria amb la voluntat d’il-
lustrar la validesa analítica i
descriptiva dels diversos plan-
tejaments teòrics. Planteja-
ments, d’altra banda, traves-
sats per un saludable corrent
transdisciplinari. Burguet se
serveix, sobretot, de la prag-
màtica, la lingüística i en me-
nor grau de l’antropologia. En
treu partit i profit. Ras i curt.
Sap establir els ponts entre di-
verses disciplines separades
per la tradicional organització
acadèmica del coneixement.
Així és com l’autor estableix
un nou centre: el de l’opinió
dins de la informació.

DES DEL CONVENCIMENT
Les capacitats persuasives de
la informació tinten de cap a
cap un assaig que es desenvo-
lupa des del ple convenci-
ment. Francesc Burguet ha
aconseguit ensinistrar alguns
conceptes i el resultat és un
llibre que té, sens dubte, la
competència en el camp com
a origen i el compromís amb
la professió i amb la formació
de futurs periodistes com a
major.


