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otser el lector ja la coneix i sap que hi
escric, o potser ni tan sols en vol sentir a
parlar: no ho dic per mi, naturalment, sinó
per la virtut que té el Salvador de generar
simpaties i antipaties de psiquiatre. Ja se sap
que els genis escandalitzen; sobretot perquè
no es poden imitar. L’altre dia, per exemple,
un professor de periodisme amonestava una
estudiant que ha començat a escriure amb
nosaltres. Li deia que s’està perjudicant, que
es tanca portes, que ja és dir a una joveneta
que té l’oportunitat d’accedir, de cop, a una
audiència diària de 1.500 persones: com si
les oportunitats les regalessin i Franco en-
cara fos viu.

Però que cadascú faci i digui el que
pugui. A mi, la web m’interessa pel model
que representa, per tot el que té de digne de
ser imitat. Em sembla un d’aquests mitjans
que fan època, tan vius, tan informals i
lligats als anhels del seu temps que es fa
difícil de copsar-ne la importància fins que
no es troben a faltar. Em fa pensar en les
publicacions sorgides dels cafès del Londres
divuitesc. La més coneguda, The Spectator,
amb prou feines va durar tres anys i no va fer
ric a ningú. Els escriptors que s’aplegaven al
Button’s per emborratxar-se i fer tertúlia
devien tenir, en general, una vida bastant

bèstia. Però avui ningú no nega la seva aportació al periodisme. Addison,
Swift, Defoe, repassin aquests noms.

Aplicat a casa nostra, la web no té res a envejar a les revistes que van
modernitzar el nostre periodisme. Les tertúlies del Cafè Suís, del Cafè de
les Delíces i dels Quatre Gats i, més tard, de l‘Ateneu o de la terrassa del
Colón, van donar molt joc. Esclar que el país estava tan fomut que de
vegades no calia ni anar a un bar per tenir la idea de fundar una revista.
Un tros de paper va sortir de la tertúlia que Pitarra tenia a la rebotiga de la
seva rellotgeria. Robert Robert només va tenir temps de publicar-hi 27
articles; tota la seva producció en català, però, va ser suficient per influir
en Carner, Sagarra i Pla.

Salvant èpoques i circumstàncies, pensin també en La barretina, La
Renaixença, El Papitu, El Be Negre, fins i tot en Mirador i Destino. La web
del Salvador representa l’actualització d’aquest vell model basat en
cenacle, en la inquietud d’una colla d’amics que no sabent viure dins del
corral, se les empesquen per sortir-ne. Són publicacions que neixen de la
necessitat, per això fins i tot quan duren poc deixen una petjada, perquè
la vida sempre té raó i perquè, quan un poder, el que sigui (polític,
econòmic, religiós) monopolitza el bonisme, sempre surt gent disposada
a tocar allò que no sona en nom de l’aire fresc.

Posats a comparar, els escriptors de la web també tenim un lloc de
reunió ben assortit d’alcohols: és el Tirsa. També tenim una firma estrella:
el Salvador. També ens hem aliat per salvar-nos i, escrivint per lliure,
remem alhora perquè ens lliga el fil conductor de la complicitat personal.
La revista té l’honor d’haver publicat un article que ha anat als tribunals
i només ens falta constituir-nos en club per estar a l’altura dels anglesos.
Ja no escrivim en paper perquè és car i està passat de moda. Què més ens
falta? Ah! La nostra aportació al periodisme? És la imaginació, com
sempre.

No és l’objectivitat sinó el vigor polèmic el que fa bones les publica-
cions, i nosaltres en tenim perquè no fem la trampa d’excloure la
imaginació de la Veritat. El segle XX, que ha estat el segle de les masses,
s’ha acarnissat amb la imaginació. Ho ha omplert tot de paraules estan-
darditzades. Ha sacralitzat la realitat tangible i ha desprestigiat el misteri
i els ancestrals mecanismes d’evasió individual. Ha anat contra la inno-
cència, contra l’home que vivia al seu rotllo, amb la consciència tranquil·la
i recursos per perdonar-se i oblidar, contra l’home fort. Ha debilitat
l’individu posant-lo en el dilema d’expiar les culpes col·lectivament o
haver de carregar tot sol amb les culpes de tots. Servint “la societat”, les
aspiracions col·lectives, el periodisme ha destruït la vida interior de
l’individu i les seves aspiracions particulars. L’ha buidat. L’home d’avui
està confós perquè la seva imaginació no és prou forta per donar forma als
inputs que li arriben de la vida social. Cal posar-hi remei, reconstruir els
murs que separaven la consciència col·lectiva de la individual. La tendèn-
cia ja s’albira i la web del Salvador n’és un símptoma. Contra l’imaginari,
la imaginació; contra el conte produït en sèrie, el conte particular; contra
l’home que viu de fora cap endins, l’home que viu de dins cap enfora. Això
representa la web del Salvador, amb els vuit borinots que hi escrivim.
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