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El narrador, guionista, actor i director de cinema Woody Allen

La paròdia de les vanitats
N A R R A T I V A

P E R E C U L L E L L

Woody Allen, Tots els contes de
Woody Allen (The Complete
Prose). Traductors: Àlex

Alsina Keith (Com ensorrar la
cultura), Betty Alsina (Efectes
secundaris) i Alícia Ramon
(Sense plomes). Columna.

Barcelona, 2002.

Q
uè es pot esperar
d’un jueu pèl-roig,
baixet, escarransit,
obsessiu i miop que
té la gosadia de
plantar cara al

món? Que usi la debilitat, l’a-
parença inofensiva com a cata-
pulta per disparar amb traça els
seus projectils. Allen exagera el
seus complexos d’inferioritat
per denunciar els complexos de
superioritat d’un entorn su-
perb i encantat de conèixer-se,
sense acabar d’ofendre i, sovint,
aplaudit pels objectius de la
burla, massa pagats de si ma-
teixos. Li riuen les gràcies, com
les reien als bufons de la cort,
que es permetien el luxe de
faltar al respecte a l’autoritat
intocable a canvi de rebre in-
nocents llançaments de tomà-
quets. Denúncies o reflexions
similiars dites en un to més
agressiu mereixerien el poltre
de tortura, la forca o, cosa que
és pitjor, la paperera de l’editor.
És la força dels dèbils: ell pot
dir-ho, que és el que importa,
sobreviu i, a més, és exaltat com
un geni creador pels seus con-
temporanis, tant se val que si-
gui en el món del cinema o,
com és el cas, en un recull de la
seva obra literària.

A aquestes alçades ben poc
queda per descobrir d’aquest
aparent maníac estrafolari lle-
vat de la seva coherència. Se sap
quins són els seus temes prefe-
rits, les seves dèries, les seves
debilitats, les seves aficions i,
malgrat tot, sense apartar-se
dels seus propis tòpics, ha estat
capaç d’innovar dins d’unes
coordenades força delimitades

que ell mateix ha pautat. Tant
preocupat, de sempre, per l’e-
xistència de Déu, i ha acabat
per ser el creador del seu propi
univers. Entrar en l’obra d’A-
llen significa navegar per la fi-
losofia, per la tragèdia grega,
per la novel·la negra, per la li-
teratura contemporània, per la
psicoanàlisi, pels carrers de
Manhattan, per les tradicions
jueves i per la caricatura dels
usos i costums de la intel·lectu-
alitat nord-americana més es-
nob. Allen parla d’ell i del seu
entorn, amb la crueltat des-
criptiva de qui s’estira al divan
per allunyar els seus fantasmes.
Els exorcitza a base de conver-
tir-los en esperpents. I així van
caient del seu pedestal tots els
ídols sacralitzats que basen la
solidesa del seu equilibri en la

presumpció de ser intocables.
Allen esdevé el nen entremaliat
que, desoint els consells de la
cultura establerta, ho toca tot,
ho remena tot, i sovint ho
trenca tot només perquè vol
jugar. ¿Qui pot criticar millor
les contradiccions jueves que
un jueu? ¿Qui pot criticar mi-
llor la psicoanàlisi que un ad-
dicte a Freud, a Jung i a tots els
seus sequaços? ¿Qui pot ridicu-
litzar millor els tòpics d’un de-
tectiu privat que un devorador
de Hammett, MacDonald,
Chandler, Cain i Millar? ¿Qui
pot massacrar millor Nova York
que un manhattandependent?

SENSE RESPECTAR RES
Woody Allen no respecta res
perquè ha començat per no
respectar-se ell mateix. Com

més s’humilia, més s’engran-
deix; com més es ridiculitza,
més domina la situació. Totes
les eines li són bones: l’absurd,
el surrealisme, el marxisme (de
Groucho, esclar) per retratar les
fixacions paranoiques que
comparteix amb el lector.
Aquesta complicitat, basada en
l’ampli ventall de les pors hu-
manes, ha creat un personatge
que es confon deliberadament
amb l’autor. L’impacte dels
seus films arrodoneix l’efecte.
Veiem Allen interpretant Allen
perquè sabem com es mou,
com mira, com somriu, com
perd. És inevitable en llegir els
seus contes que aparegui la veu
en off de l’actor Joan Pera, el seu
doblador aquí. La memòria vi-
sual aporta plans de pel·lícules
extretes d’algun racó del re-

cord i la imatge narrada pren
una nova dimensió, molt més
completa, probablement, que
si es tractés d’un escriptor
sense rostre.

Rere aquest individu apa-
reix, però, un escriptor polifa-
cètic que domina com pocs els
gèneres narratius. Si fa una
paròdia d’una novel·la negra,
l’estil és mimètic. Si emula una
tragèdia grega, els diàlegs
–llevat del contingut– són
versemblants. Pot fotocopiar
els tics d’un programa de ba-
llet clàssic, d’una crítica literà-
ria pedant i pretensiosa, d’un
intercanvi epistolar de pintors
impressionistes, d’un diari
personal, d’un assaig, d’un
discurs universitari... res no li
és vedat.

LA SEVA ARMA: L’ENGINY
I al capdavall, aquest individu
tímid, trencadís i esquerp, tre-
pitja amb bota militar i deixa
al seu darrere un estol de ca-
dàvers superficials, prepotents
i prescindibles a efectes d’un
personatge que posseeix una
arma letal: l’enginy. Malgrat la
mofa, no canvia el rictus. Se-
gueix amb la seva cara com-
pungida, com si tot el que ha-
via de passar estigués escrit al
llibre del destí i ell no fos més
que un personatge traspape-
rat d’un altre volum, un outsi-
der extraviat i sense brúixola
que mira de no fer nosa men-
tre tomba les torres més apa-
rents del que s’entenia per
cultura nord-americana a fi-
nals del segle XX. El cadellet
consentit és una fera corrosiva
i transgressora, exaltat per les
seves pròpies víctimes, en una
exhibició parasitària davant la
qual cal rendir-se sense condi-
cions.

Història de la premsa en català
A S S A I G X A V I E R F I L E L L A

Josep M. Figueres, Premsa i
nacionalisme. El periodisme en la

reconstrucció de la identitat
catalana. Pòrtic.
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L’
aparició del Diari
Català (1879) i La
Renaixensa (1882),
els primers diaris
escrits en llengua

catalana, va significar un re-
vulsiu per al catalanisme del
darrer quart del segle XIX. És
el període en què, amb l’apa-
rició de Lo Catalanista (1897) a
Sabadell, Lo Somatent (1886) a
Reus i La Veu de Catalunya a
Barcelona (1899), la premsa
diària en català es desenvolu-
pa d’una manera definitiva.
S’acabava així l’etapa de fer
catalanisme en castellà –com,
per exemple, havia practicat

Josep Narcís Roca i Farreres a
través de La Publicidad i El Esta-
do Catalán– i s’encetava una
nova via que obria el pas a un
llarg període que, amb el pa-
rèntesi del franquisme, abasta
des de la publicació d’El Poble
Català (1905) i L’Opinió (1931)
fins a l’AVUI (1976) i Punt Diari
(1979), per esmentar només
algunes capçaleres. És el llarg
recorregut que repassa Josep
M. Figueres a Premsa i naciona-
lisme amb l’objectiu d’avaluar
la funció del periodisme en la
reconstrucció de la identitat
catalana.

Figueres és un dels màxims
estudiosos del periodisme a
Catalunya, un gènere que
compta amb autors de presti-
gi com ara Rafael Tasis, Joan
Crexell, Albert Viladot, Jaume
Guillamet i Josep Gifreu, entre
d’altres. En el compte de Fi-

gueres hi figura l’autoria de
monografies dedicades a estu-
diar el Diari Català i La Renai-
xensa, així com també llibres
polèmics com ara ‘El País’ a
Catalunya i Història de l’antica-
talanisme. L’‘Abc’ i els seus homes,
premiat amb el premi d’assaig
Rovira i Virgili.

PANORÀMICA HISTÒRICA
A Premsa i nacionalisme l’autor
reuneix diversos treballs i po-
nències presentats en diversos
àmbits en els darrers anys que
ara, mitjançant la present
edició, poden ser consultats
d’una forma unitària. Malgrat
la diversa procedència dels
textos el volum ofereix una
veritable panoràmica històri-
ca sobre la funció de la premsa
en l’evolució del catalanisme i
sobre el seu paper com a mo-
tor de canvi ideològic.

La primera part del volum
presenta la definició inicial de
l’espai comunicacional de
massa en català, en què Fi-
gueres subratlla el paper de la
nova premsa com a vehicle de
difusió d’un nacionalisme que
s’obre a l’opinió pública. L’au-
tor destaca particularment
l’expansió del catalanisme
polític a través del periodisme
d’opinió arran de l’organitza-
ció del Primer Congrés Cata-
lanista del 1880 i recull la re-
percussió dels articles publi-
cats després de la polèmica
inicial entre el Diari Català i La
Renaixensa. El segon apartat de
Premsa i nacionalisme repassa la
repressió contra la catalanitat
que abasta des de les campa-
nyes de l’Abc contra l’Estatut
en els anys trenta fins a la re-
pressió de postguerra i les
moltes dificultats de la

premsa clandestina durant el
franquisme. La tercera part
del volum abasta des de la
lenta recuperació de la
premsa en català a la segona
meitat dels anys seixanta fins
a la seva situació actual. El
volum finalitza amb un dar-
rer apartat centrat en el que
l’autor designa com els afers
pendents, la premsa catalana
en els papers de Salamanca i la
situació del patrimoni heme-
rogràfic català. Conclouen el
volum dos epílegs escrits per
Andreu Mas, que constata la
situació de precarietat de la
premsa catalana, i Joan Pons,
que reflexiona sobre les re-
vistes especialitzades en cata-
là des de la seva perspectiva
de fundador i president del
Grup Medicampus.

Premsa i nacionalisme ofe-
reix, en definitiva, un balanç
ajustat del que ha estat l’evo-
lució de la premsa en català
que ens recorda, com avança
Josep Faulí en el pròleg a
aquest volum, que l’autono-
mia cultural és impensable
sense mitjans de comunica-
ció propis.


