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Assaig
Viatges amb Heròdot
Ryszard Kapuscinski
Traducció d’Anna Rubió
Angrama- Empúries
Barcelona, 2006

Gemma Casamajó

El bon periodisme és
aquell que fereix con-
viccions, que rebutja

dogmatismes i convida l’opi-
nió pública a fer-se pregun-
tes i, sovint, a despullar-se
dels seus prejudicis. En de-
finitiva, el bon periodisme
és aquell que converteix la
informació en un bé públic.
I aquest és, en efecte, el pe-
riodisme de Ryszard Ka-
puscinski, l’escriptor polo-
nès que acaba de publicar
Viatges amb Heròdot, un
llibre que acumula elogis a
munts; un llibre que, un cop
més, enriqueix i enrobus-
teix la trajectòria d’aquest
gran autor, que, amb raó, és
un dels pocs reporters en la
llista dels candidats al
premi Nobel de literatura.

Amb la capacitat del nar-

Crítica

rador –ho és, i dels grans, i
El sha, L’emperador i
Ébano ho demostren– i
amb la destresa del gran
intel·lectual –que és també,
com ja proven Lapidarium
i Los cínicos no sirven
para este oficio–, Kapus-
cinski ens presenta una
obra que participa de di-
versos gèneres, alhora que
els transcendeix.

El llibre té elements del re-
portatge novel·lat quan re-
trata el món llunyà –antic i
modern– tot oferint instan-
tànies de l’Índia i l’Àfrica;
participa de l’assaig quan fa
un lúcid examen sobre el
bon periodisme i sobre la
lluita entre Orient i Occi-
dent, i, finalment, abraça
també el llibre de memòries
quan ret homenatge a He-
ròdot (484 aC - 426 aC),
l’historiador grec que es va
convertir en guia i mestre.
El seu llibre Història va
acompanyar Kapuscinski
en els seus viatges durant
més de 50 anys.

Si Heròdot és considerat
“el pare de la història”, Ka-
puscinski és considerat el

Assaig
La brújula
Jordi Carrión
Berenice. Còrdova, 2006

Eloy Fernández Porta

En l’escriptura de
Jordi Carrión (Tar-
ragona, 1976) el
nomadisme, la in-

dagació intel·lectual i l’auto-
biografia són tres gestos
complementaris que confi-
guren un veritable gènere
personal: l’assaig en movi-
ment. En aquesta concepció
el viatge es presenta com un
salt d’eix cinematogràfic que
altera les coordenades de la
relació amorosa –a la seva
primera novel·la, Ene (Laia
Libros, 2001)–, qüestiona
els prejudicis nacionals –a
les cròniques publicades en
aquest mateix diari– o di-
buixa una nova cartografia
literària –a l’antologia de re-
lats Amor global (Laia Li-
bros, 2003). No és estrany,
doncs, que en aquest nou lli-
bre l’autor comenci propo-
sant, com a marc narratiu,
dues referències d’un altre
investigador extraterritori-
al, com va ser el pintor cons-
tructivista Joaquín Torres
García. La brújula s’obre
amb la il·lustració América
invertida (1943), que pre-
senta un nou continent cap-
girat des de l’experiència del
Sud, i es tanca amb una
apel·lació al concepte de des-
norte, que implica, alhora, la
valoració de la perifèria i la
renúncia al bon senderi
novel·lístic tradicional.
Aquestes idees orienten un
itinerari que segueix lliure-
ment els principis de la tra-
dició hispanoescèptica. Es
tracta de redescobrir el pai-
satge –amb especial interès
pels espais postcolonials– i
redactar-lo de bell nou, en

un procés en què l’experièn-
cia privada és inseparable de
la crítica cultural.

La primera secció, Frag-
mentos de una vuelta al
mundo, recorre les “capitals
insostenibles” de l’Amèrica
Llatina, tot mostrant singu-
larment, en la rotunda imat-
ge de Brasília, com una tro-
bada, un sopar o una anèc-
dota imprevista són, abans
que res, política urbanística,
mitologia nacional, història.

La mirada inquisitiva que re-
corre aquestes “Yndias
equivocadas” s’accentua a la
segona part, Los emigrados,
que ofereix quatre retrats
d’escriptor en el paisatge. En
cada cas Carrión identifica,
a partir de la biografia i dels
textos, una certa actitud es-
tètica, i tot sovint ideològica,

envers el lloc. En aquest sen-
tit, funciona, com a resum
conceptual del projecte, la
peça sobre Saul Bellow i la
seva obsessió topogràfica
amb Chicago.

Discurs en decurs, el llibre
progressa tot prenent posició
contra les simbologies ofici-
als del mapa, però també
contra la seva des-simbolit-
zació baudrillardiana. Des-
prés del gir cultural, la cròni-
ca de viatges ja no és el que
era, com ho exemplifiquen
també altres textos recents
d’autors de la mateixa gene-
ració, com ara les cròniques
inesperades de Gabi Martí-
nez i les ficcions gonzo de
Robert Juan-Cantavella. As-
sumir aquestes propostes en
el conjunt de les lletres cata-
lanes fóra un bon signe de
cosmopolitisme.

El capgirell
cultural

Torna el mestre
L’escriptor i periodista polonès Ryszard Kapuscinski ha publicat un nou assaig. PERE VIRGILI

Teatre
L’estranya presència
dels déus
Jodi Bergonyó
Editorial AADPC. Barcelona, 2005

Artur Pascual

Xerrerofília: afecció a
xerrar. Clofollofòbia:
aversió a les clofolles.

Vet aquí dues perles que
Jordi Bergonyó (Barcelona,

1944) extreu del seu acolo-
rit diccionari particular i
atribueix als protagonistes
de L’estranya presència
dels déus, exercici teatral
suculent i festí per a gastrò-
noms del llenguatge. Bru i
Dolça, una parella d’actors
que comparteixen en un
equilibri precari la seva vida
professional i la privada,
despleguen en escena una
deliciosa esgrima verbal tru-
fada de cites, doble sentits
metateatrals, sarcasmes i

troballes com les esmenta-
des; xerrerofília i clofollofò-
bia, però, no són conceptes
gratuïts o purament engi-
nyosos, sinó que caracterit-
zen amb precisió el discur-
sejador àcid i torrencial que
és Bru, malalt, segons
Dolça, de “deliris de grande-
sa naufragística”, d’una he-
roica atracció per l’abisme.

S’agraeix un text aliè a
qualsevol vaguetat pinto-
resca, sense absurds hams
beckettians ni truculències

koltesianes. L’estranya pre-
sència dels déus resulta me-
ridianament clara i d’una
lògica aclaparadora, tot i
que la seva claredat expres-
siva, inusualment rica, no
sigui per a tots els paladars
i que la seva lògica ens situï
al caire de la desesperació.
Els monòlegs satírics de
Bru tenen la consistència i
el suc d’una prosa clàssica
d’alta volada.

Essent Bergonyó un dra-
maturg veterà que al llarg

de la seva dilatada carrera
ha fet tots els oficis teatrals
i que coneix els ets i uts de
la professió, no és estrany
que aprofiti l’avinentesa
per distribuir clatellades
entre les figures integrants
de la faràndula i altres per-
sonatges que hi estan vin-
culats (alguns gairebé re-
cognoscibles, fins a sugge-
rir un théâtre à clef): l’autor
forà, l’escenògraf, els ac-
tors, l’autor novell, el crític,
el traductor, l’adaptador, el

periodista, l’empresari, el
gestor cultural, el comedi-
ant televisiu, la figura me-
diàtica i, fins i tot, el públic
en les seves diferents face-
tes (ignorant, díscol, indife-
rent, entusiasta); tothom
rep el que es mereix. I per
postres, un inesperat ho-
menatge a la màgia del tea-
tre, autèntica declaració
d’amor que Bergonyó ser-
veix amb el punt just de
sucre i acompanyada d’una
copeta de licor amargant.

Xerrerofília i clofollofòbia

Jordi Carrión ha escrit un assaig. CRISTINA CALDERER

pare d’una concepció perio-
dística, potser la més cons-
cient de la segona meitat del
segle XX.

El gust i les ganes de co-
nèixer altres cultures els han
unit tots dos cenyidament
adés i ara. Així, el reporter,
com ja ho va fer antigament
Heròdot, ha creuat i tras-
passat moltes fronteres físi-
ques, que són, en el fons,
fronteres metafísiques. Unes
fronteres, d’altra banda, que
han estat les protagonistes
d’una obra extensa i solvent
–una vintena de llibres tra-
duïts a trenta idiomes–, que
han donat recer i sopluig a
l’altre, un altre pobre que so-
vint la història –i el periodis-
ta com a historiador del pre-
sent també– ha arraconat
tot convertint-lo en pur
signe de perill, de desordre i
d’amenaça. Kapuscinski, en
canvi, s’aproxima a l’altre
amb un interès i una curiosi-
tat que ja s’ha convertit en
una part inseparable del seu
caràcter, així com de la seva
obra, que no és, en cap cas,
acomodada, sinó que és, en
definitiva, una obra sensible
de caràcter sapiencial.


