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Tom Wolfe ha publicat la novel·la ‘Jo sóc Charlotte Simmons’

J O C N O U

Periodisme, literatura
E M I L I T E I X I D O R

E
l sevei de premsa de la Casa
Blanca informa que el presi-
dent George W. Bush llegeix
actualment una biografia de
George Washington, una al-

tra biografia d’Alexander Hamilton, el
polític i economista ajudant de Wash-
ington i defensor de la Constitució del
1787, entre altres mèrits, i, natural-
ment, la Bíblia. Cada dia, el president
llegeix un fragment de la Bíblia i unes
pregàries del devocionari d’un pastor
protestant escocès del segle XIX. Però
els periodistes, murris com són, han
descobert que el que està llegint ara
mateix Bush és la novel·la de Tom
Wolfe Jo sóc Charlotte Simmons (que ja
podem llegir en català a Columna).

¿Què hi pot trobar George W. Bush
en la novel·la de l’antic mestre del nou
periodisme? Potser ho fa per afavorir
un votant, ja que Wolfe va declarar
públicament el seu suport al president
en les passades eleccions, i fins i tot va
arribar a dir que l’endemà de la victò-
ria republicana aniria a l’aeroport per
dir adéu als intel·lectuals esquerrans
que havien promès exiliar-se al Canadà
o a Europa si guanyava Bush. La pri-
mera dama el va convidar a la Casa
Blanca l’any passat per fer un home-
natge als escriptors Eudora Welty,
Flannery O’Connor i Truman Capote.
Diguem, de passada, que Bush no és
pas l’únic polític que té autors de cap-
çalera i que ho fa públic: recordem
només la consideració de Jordi Pujol
per Baltasar Porcel, la d’Alfonso Guerra
per Machado i Malher, la de Joschka
Fischer per Ruiz Zafón, etcètera. Això
dóna llibertat als altres autors per dir
públicament que ells no han votat mai
aquests polítics, com a petita venjança
literària. Hi ha qui diu que Bush re-
troba en el llibre de Wolfe la memòria
dels seus anys de disbauxa università-
ria, abans de caure del cavall i veure la
llum neoconservadora.

Segur que hi troba un descans i la
teràpia regressiva que sovint busquem
en aquesta mena d’obres. Charlotte

Simmons és una noia innocent i te-
merosa de Déu, dels boscos de Carolina
del Nord, que va a estudiar a una uni-
versitat fictícia calcada d’algunes de
reals, i es troba enmig d’una tropa de
disbauxats que en lloc d’estudiar es
passen el curs bevent i corrent darrere
les mosses, en una mena d’orgia per-
manent, i que després de caure a les
mans del més seductor de la fraterni-
tat troba la depressió i el desencís. El
xoc cultural d’una Amèrica innocent
amb una societat ultrarica, ultrasexual
i infraeducada.

¿Per què Tom Wolfe ha triat la no-
vel·la i no el periodisme per fer una
denúncia mordaç de la vida universi-
tària? Potser perquè la literatura li
permet reinterpretar i reformular
l’experiència, i anar de dret a les emo-
cions sense carregar el lector amb l’a-
ridesa de les estadístiques. Però potser
també perquè ara mateix hi ha al
mercat més de cinc i més de deu llibres
ferotgement crítics contra el periodis-
me als EUA. El periodisme ja no con-
forta els afligits i afligeix els conforta-
bles, com abans; ara el negoci és més
important que les notícies, el servei
públic ha passat al servei privat, al
profit.

Un dels llibres és de l’editor que va
possibilitar el nou periodisme, del qual
Tom Wolfe va ser un dels puntals, i té
un títol prou eloqüent: El darrer editor.
El subtítol detalla els grans diaris que
va salvar de l’estupidesa i la benevo-
lença. La diferència entre un bon diari
i un diari mediocre és la qualitat i el
coratge moral del seu propietari, i si no
recordem com en l’afer Watergate Kat-
harine Graham es va jugar el físic i la
fortuna per fer costat als seus perio-
distes. Els nous gestors, ens diuen, mi-
ren més la borsa que les notícies i les
necessitats socials. I, en definitiva,
molts diaris i molts universitaris, avui,
s’interessen només per resoldre l’únic
problema que consideren fonamental:
¿hi ha alguna cosa més important que
els diners?

P A R L E M - N E

El llenguatge de la política
J O A N S O L À“M’

hauria
agradat
escriure
un elogi
de la

política [...]. Però les circums-
tàncies actuals haurien fet es-
trany un elogi immerescut. La
política mereix ser defensada
com una de les activitats més
nobles imaginables i s’hauria
d’encoratjar els ciutadans a
comprometre-s’hi i a partici-
par-hi activament. Fins i tot se-
ria bo animar els joves a dedi-
car-s’hi. Però no en les actuals
circumstàncies”. Són paraules
del final del número 23 dels 24
“Papers de fi de mil·lenni”, edi-
tats per l’incansable Miquel
Plana, a Olot. Aquest número,
En defensa de la política, datat a
Terrassa el 2003 però fet públic
ara, és de Salvador Cardús. Com
que el trobo interessant, molt
relacionat amb aquesta secció i
oportú en els moments actuals,
i deu ser poc conegut, em deci-
deixo a fer-ne un resum.

L’episodi del 23-F (1981)
marca una mena de línia divi-

sòria entre una època de políti-
ca de por, del final del fran-
quisme i de l’antifranquisme, i
una altra de “confrontació d’i-
dees i projectes socials en la
perspectiva de poder-los realit-
zar al servei de la comunitat”.
Els qui van néixer aleshores
eren massa joves l’any 2000 per
poder intervenir en la política,
llevat amb el seu vot. Els “líders
de la Transició i del primer cicle
democràtic” han sigut “un clos
tancat, molt endogàmic, que
s’havia pogut dedicar a fer po-
lítica clandestina amb unes
certes garanties i proteccions
de classe”. I nosaltres esperà-
vem que la política es dignifi-
caria, però no ha sigut així. És
cert que cal admetre pressions
molt dures en els qui es dedi-
quen a la política: per a molts
aquesta dedicació pot arribar a

ser “cosa de vida o mort” (se-
gons que guanyin o perdin
unes eleccions); i és cert que ells
no són pas diferents de nosal-
tres, i per tant poden fer mala-
ment la gestió encomanada i
fins ser corruptes; però no és
pas per això que el ciutadà “ha
passat molt ràpidament de la
por pròpia de l’autoritarisme a
la indiferència”, sinó que és per
“la incomprensibilitat del llen-
guatge polític”: i és per aquí
que “no es pot dir que tenim els
polítics que ens mereixem, ni
que els polítics són com la resta
de la societat”.

NECESSITAT COMPULSIVA
El “descrèdit de la política”
l’han provocat ells, els polí-
tics, amb una “necessitat
compulsiva de crear un marc
d’enfrontament permanent-

ment” entre ells. Aquest en-
frontament segueix les línies
següents. Primer, “el conflicte
polític és creat per ser ventilat
en públic i aconseguir cridar
la màxima atenció”, no pas
per redreçar cap situació que
afecta el país i les persones
que hi viuen. Segon: “El desti-
natari real de l’atac partidista
[...] no és pròpiament l’adver-
sari polític, sinó l’audiència
que és convocada a l’especta-
cle”, a la qual es vol fer creure
que “el desafiament només té
una solució: el canvi de go-
vern”; però mentrestant, “a
l’ombra”, ells pacten entre ells
per defensar-se com a classe, a
vegades vergonyosament. Ter-
cer: “La lògica política que
crea aquest clima de confron-
tació permanent [...] s’expressa
en un metallenguatge ple de

sobreentesos que només po-
den desxifrar els mateixos po-
lítics”. “És ben absurd: allò que
és pensat per a l’espectacle pú-
blic s’acaba dient en un argot
només per al clan” polític. I els
comentaristes polítics es man-
tenen en el mateix críptic nivell
argòtic. Més encara: de manera
insultant, els polítics es retre-
uen mútuament de no parlar
“d’allò que interessa el ciuta-
dà”, “impostura que encara
afavoreix més la desconnexió
progressiva entre discurs polí-
tic i ciutadania”. I ara Cardús
s’inflama, amb tota la raó: “Als
ciutadans ens interessa tota
l’acció política: des del traçat
d’una carretera [...] i l’incre-
ment dels impostos fins als sis-
temes d’aprofundiment de la
democràcia [...] o els camins que
ens portaran a la plena sobira-
nia nacional”, i volem aclarir
d’una vegada què li passa a
aquest poble “que s’embruta en
l’autoodi, que plora una llen-
gua que no sap defensar, que es
fa víctima a l’hora de reclamar
el que és seu”.


