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El periodisme,
l’altra grandesa 

de Baltasar Porcel

Deia Albert Camus que aquell qui
comprèn la realitat inevitablement es
conforma i s’hi acaba acomodant, per-
què comprendre quelcom vol dir
també assumir-ho. És exacte: la lucide-
sa és fatalment conservadora, perquè
percep l’essència sòlida i l’estructura
global de les coses, a la vegada que
se n’adona que en veritat mai res no
canvia —i no és determinisme, sinó
capacitat per veure allò que resta incò-
lume rere el tràfec confús de les cir-
cumstàncies i els detalls. Més enllà d’a-
questa lucidesa paralitzant, però, hi
ha encara un nivell més alt, en el qual
aquesta comprensió de la realitat és
matisada i posada en dubte —o com-
pletada— per una mena d’astúcia o
d’intel·ligència íntima que, per instint,
per temperament o per pura voluntat,
segueix permetent, a l’individu que
l’ha assolit, l’inconformisme i l’escàn-
dol, i, també, les passions i els fervors
gens ingenus. Aquesta diferència entre
lucideses és la mateixa diferència que
hi ha entre l’escepticisme esmussat de
qui comprèn sense energies i s’espan-
ta, i la creativitat triomfal de qui
comprèn però, a més, és capaç d’a-
nar-se regenerant contínuament, i és
atrevit i té força.

Si em veiés obligat a dir què distin-
geix l’obra periodística de Baltasar
Porcel —les columnes d’opinió, però
també les entrevistes, les cròniques i
els reportatges— d’una immensa majo-
ria del material periodístic que s’ha
segregat durant les últimes dècades en
aquest país, no ho dubtaria gaire:
diria que és la capacitat de Porcel per
comprendre-ho tot però a la vegada
per, no només no deixar-se arrossegar
per la rutina (prejudicis, banalitat) ni
pel desànim (cinisme, indiferència),
sinó per continuar-ho explicant i mos-
trant dia a dia als seus lectors amb
renovades energia i lucidesa. Amb la
saviesa experimentada i plena de cica-
trius del veterà, però amb el vigor, l’en-
tusiasme i, fins i tot, la il·lusió fresca
del debutant.

Només cal donar una ullada a la
columna que, des de fa vint-i-cinc
anys, Porcel publica diàriament a La
Vanguardia. És una columna en la
qual l’autor d’Andratx ha tractat tots
els temes possibles. Des del dia a dia
de la política —o la politiqueria, com
de vegades diu ell, quan se n’afarta—
catalana, espanyola i internacional,

fins a aspectes aparentment lleugers i
senzills de la nostra realitat sociològi-
ca (referències a la premsa del cor,
inventari i descripció dels costums que
defineixen la nostra època), passant
per les evocacions de certs paisatges i
figures de Mallorca i del seu poble
natal. Sense oblidar, per descomptat,
les reflexions profundes i sovint ago-
sarades de l’home que, a banda de
tenir unes determinades conviccions
morals i ideològiques, principalment
se sent i se sap escriptor, i per això uti-
litza la seva tribuna per diagnosticar
l’estat de salut de la cultura (nacional
o mundial), tot assenyalant-ne els pro-
blemes i les tares, i fent propostes o
donant consells sobre com s’haurien
de solucionar. 

En altres paraules, es pot dir que el
Porcel periodista és versàtil en els
temes i múltiple en el to i les perspec-
tives, però que precisament són
aquestes versatilitat i multiplicitat
(que li permeten de combinar amb
tota naturalitat les referències històri-
ques i culturals amb les anècdotes
d’actualitat, la poesia amb l’opinió,
l’autobiografisme novel·lesc amb el
retrat de tantíssims personatges d’en-
vergadura que ell ha conegut perso-
nalment) les característiques que
millor el defineixen.

Els articles de Porcel estan escrits
amb una prosa densa, desencaixada,
frenètica, elaborada a partir de fulgors
bruts; una prosa que és conceptual-
ment i sintàcticament conflictiva, igual
que el món que expressa i explica, i en
la qual les idees sovint només són
apuntades, els paisatges són descrits
amb uns pocs expressionistes traços
gruixuts, i les persones són presentades
a la manera de les trepidants novel·les
del XIX: un parell d’accions definido-
res, per al caràcter un parell d’adjec-
tius exactes.

Tanmateix, allò que fa que l’articu-
lisme de Porcel sigui alguna cosa més
que periodisme estricte, és a dir, algu-
na cosa perdurable i transcendent,

són dues característiques concretes. La
primera és que, en els articles de
Porcel, la notícia d’actualitat sempre
s’estructura —s’amplia, es matisa, s’a-
rrodoneix— amb o a partir de referèn-
cies històriques, i és aquest saber que
el món i la vida no són només «ara i
això» sinó «tot i sempre» que els con-
fereix una universalitat plural —de
sentit, d’expressió— exclusivament
literària. 

La segona és la confiança que
Porcel demostra en la cultura i l’art
com a motors irrenunciables de les
persones i el món, com el nostre
impuls més eficaç i perenne. Aquesta
confiança —aquesta fe— en els
poders de la cultura i l’art és el que fa
que els seus articles transmetin aque-
lla força fèrtil, desimbolta, resoluda
que la facilitat mental o el pragmatis-
me realista del simple opinador és
incapaç de transmetre.

Hi ha qui diu —de vegades fins i tot
ell mateix ho ha insinuat— que, si
Baltasar Porcel s’hagués dedicat en
exclusiva a la seva tasca d’autor de
ficció, tot plegat li hauria sortit molt
més a compte: no s’hauria guanyat
tants enemics polítics que durant anys
li han fet literàriament la punyeta, ni
tampoc s’hauria ficat en merders
mediàtics que han esquitxat —o
embrutat— la seva imatge de crea-
dor. Vist des d’una perspectiva actual,
encara enverinada o condicionada
per la proximitat, possiblement és
veritat que la seva intervenció perio-
dística sobre la realitat li ha fet molta
més nosa que servei, a Baltasar
Porcel. Però, si defugim la circumstàn-
cia temporal, que tanmateix acabarà
desapareixent, no és difícil imaginar
que, si hi haurà alguna cosa que fas-
cinarà els lectors futurs de Porcel, serà
justament aquesta capacitat de fer
grans i abundoses novel·les i, alhora,
gran i abundós periodisme. No és
una previsió temerària ni sense cap
fonament perquè, ben mirat, un dels
aspectes que més ens fascina d’un
geni com Picasso, per exemple, és
que, a banda de ser un gran pintor,
fou també un gran dibuixant i, enca-
ra, un gran escultor. Doncs bé: és del
tot segur que el mateix pensaran
sobre Porcel els lectors del futur. «Tan
gran», s’exclamaran, «i a més tantes
grandeses».
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