
Jímms periodista
per Joan Fuster

Un tema interessant, de sociologia li-
terària, previ a qualsevol estudi de la 
cultura catalana en els últims setanta- 
cinc anys, fóra el de precisar les carac-
terístiques que entre nosaltres ha pre-
sentat i presenta el fenomen de la prem-
sa periòdica, en la mesura que aquest 
condiciona l’activitat professional de 
l'escriptor. Hi ha països, en efecte, on 
la paraula «literatura» —o la fórmula 
«fet literari» — pot designar el conjunt 
de relacions entre l’escriptór i el seu 
públic establertes quasi exclusivament 
a través del llibre. N’hi ha d’altres, en 
canvi, on el mercat editorial, mancat 
d’un mínim de consistència, no permet 
a l’home de lletres la realització de la 
seva obra en els termes de plenitud que 
el llibre suposa. A tot arreu, no cal dir- 
ho, les publicacions diàries, setmanals o 
mensuals, concedeixen un cert espai a 
la col·laboració del literat: del literat 
autèntic. Però probablement podria 
comprovar-se amb dades estadístiques 
que, allà on el llibre té una vida mer-
cantil sana, la participació de l’escrip-
tor a la premsa sol ser eventual i mo-
desta, mentre que a les zones d’escassa 
normalitat bibliogràfica, s’esdevé el con-
trari: l’escriptor es converteix en col- 
laborador habitual déls periòdics. Parlo 
dels periòdics no específicament litera-
ris. Les «literatures» sòlides compten 
amb revistes dedicades a les lletres, i 
els diaris hi destinen suplements espe-
cialitzats. Allò que singularitza la situa-
ció dels països amb poca circulació de 
llibres és que el literat, molts literats 
escriuen en diaris o magazines polítics 
o d’informació, i, per tant, adreçant-se 
a uns lectors virtualment inqualifica-
bles o inclassificables: a una clientela 
que no és la seva, pròpia, la del literat. 
Pensem en la «terza pagina» dels diaris 
italians, que no té gaires equivalents, o 
no en té cap, a França i Anglaterra. 
Pensem, encara, quina importància no 
ha tingut la premsa periòdica en la li-
teratura espanyola contemporània: un 
paquet decisiu de la labor dels primers 
prosistes espanyols —Azorín. Unamu-
no. Ortega, Eugenio (i tan Eugenio'. ) 
d'Ors —• hi han hagut d’acomodar-se. 
Tal és, també, el nostre cas.
I es comprèn que sigui així. Restringi-
da l’edició i la circulació del llibre, l’es-
criptor ha d’aprofitar-se del periòdic. 
Aprofitar-se’n. La col·laboració a la 
premsa pot significar per al literat una 
ajuda econòmica, mòdica, sí, no desde- 
nyable de vegades, que el compensaria 
de les magres entrades que li podrien 
proporcionar els llibres. Uso el verb 
«poder» com una cautela ben natural. 
Però així mateix, el diari i la revista 
posen l’escriptor en contacte, justament 
amb el públic que no compra els seus 
llibres, que no compra llibres, i que ell

Joan Oliver, a la foto publicada a Cir-
cumstàncies amb el peu, tret del poema 
«Edat antiga»: «Quart entre molts ger-
mans,/jo era el més fort, i l’inventor de 
jocs,/i el més aspre també.»

necessita. El posa en contacte, de fet, 
amb un públic nou i imprevisible, mar-
ginal a la literatura. Són dues raons 
imperioses: la remuneració —- quan 
n’hi ha— i la penetració d’influència. 
L’escriptor no hi seria insensible. No 
per això, tanmateix, l’escriptor — el li-
terat: l’home de lletres — es converteix 
en «periodista». La seva vocació i el seu 
destí són el llibre: vocació i destins 
frustrats per les condicions culturals de 
la seva societat. Recorre al «periodis-
me», a la crònica i a l’article, perquè en 
certa manera no té més remei, i encara 
allí, en la crònica, en l’article, continua 
sent l’escriptor que és: no hi ha una 
degradació de la voluntat literària, 
adaptada a unes «formes» subalternes, 
sinó que aquesta voluntat mira d’acom- 
plir-se en un gènere especial, en un ti-
pus de «paper» — diguem-ho com Pla — 
ajustat a exigències materials ben con-
cretes. La literatura catalana contem-
porània ha vist com uns quants dels 
seus homes més distingits han esmer-
çat en aquest «periodisme» una quan-
titat considerable d’energia creadora. 
Joan Maragall, un d’ells. I Josep Pla. 
El Glosari, de Xènius, fou des del pri-
mer dia un producte per a diari. El Jo-
sep Carner de Tres estels i un ròssec 
ens fa esperar — encara! — més llibres 
amb la resta del Carner articulista. I 
Joan Oliver.
¿Hauríem de lamentar que, en comptes 
de lliurar-se a la confecció de volums 
estructurats, llargs d’aspiracions seve-
res, escriptors com Maragall i l’Ors, com 
Carner i Pla, com Joan Oliver, s’hagin 
dissipat tant en articles fugaços i pot-
ser improvisats? Crec que no. Crec que

només hem de lamentar que aquesta 
producció periodística ens sigui pràc-
ticament inaccessible, en determinats 
casos. Tenim a l’abast Maragall, i, a 
mitges, l’Ors. Però no Pla, no Carner. 
I no Joan Oliver. Caldria exhumar-la 
per a satisfacció i per a coneixement 
dels qui ja en som — ai! — la posteri-
tat. Jo —l’últim de l’escalafó — també 
sóc del ram i per tant m’excuso de fai-
re pro domo que puguin tenir les pre-
sents reflexions. Ara: l’article periodís-
tic és un gènere literari equiparable a 
qualsevol altre, i ens ha de merèixer 
idèntica consideració. Un gènere, natu-
ralment, que no ha tingut un Shakes-
peare, un Dante, un Balzac, que l’il·lus-
trin, però que de tota manera és una 
realitat literària viva. Hi ha escriptors 
que, sens dubte, haurien sortit guanyant 
si, en lloc d’articles, haguessin escrit 
una altra cosa: per exemple, Carles Ri-
ba, la labor crítica del qual, projectada 
massa sovint a la recensió d’obres se-
cundàries, hauria quedat potenciada en 
entitat i en doctrina, si el nostre insig-
ne poeta l’hagués bastida sobre temes i 
esquemes més perdurables. De fet, els 
«articles» de Riba no eren la mena de 
«periodisme» que cultivaren Maragall 
o Carner, l’Ors o l’Oliver. Els articles 
de Riba eren simples residus d’una pos-
sibilitat distinta: apunts, passatges o 
sinopsis d'estudis. L’altre tipus d’arti-
cle, en canvi, és una concreció autòno-
ma, vàlida per ella mateixa. Sigui co-
mentari d’un fet actual, sigui un consell 
polític, bé una divagació teoritzant, bé 
un èsbós descriptiu, ara una evocació 
històrica, ara un subratllat pintoresc, 
l'article de periòdic, més exactament de 
diari, no és un «fragment» ni una «frus-
tració». No importa que la seva fatali-
tat immediata sigui passar, caducar, 
quan passa i caduca el full efímer on 
es publica. L’escriptor que escriu per a 
diaris ho sap, i malgrat tot s’hi aplica 
amb la consciència justa de tot bon 
professional de les lletres: creu que 
l’article també és literatura perdurable. 
L’article, com a gènere, ha vingut exi-
git per unes circumstàncies materials 
i socials evidents: la premsa, el. diari, 
necessita unes aportacions literàries que 
vagin més enllà de la notícia i de la 
propaganda. El to, l’extensió, el tracta-
ment dels temes, queden condicionats, 
en certa manera, per l’índole particular 
de la publicació i pel públic a qui va 
adreçada. Unes imposicions externes af 
la literatura en determinen les lleis ai' 
guem-ne estètiques: així s'havia esde-
vingut amb la poesia èpica medieva, 
amb el teatre de tots els temps; així, 
també, amb l’article. Però, des duna 
tre punt de vista, podem atribuir a [a 
tide periodístic una filiació ja prrvativ 
ment literària: és un rebrot de 1 assa „,
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. l'assaig tal com havia sorgit de la 
“loma monumental de Montaigne, és a 
dir la digressió personal subjectiva, 
nerpetrada sobre la marxa, en una vora 
del temps que passa i com per donar-ne 
testimoni intelligible. Ni tan sols quan 
¡'articulista apareix en el pla de por-
taveu d’un partit o d'una secta, no 
deixa d’escriure era nom propi, i el seu 
article és acollit com a cosa seva i per 
ser seva. En això es diferencia de l’e- 
ditorialista, del periodista no literari 
-diguem-ho així per entendre’ns—, 
dels periodistes stricto sensu, que, 
aquests, sí, no parlen per ells mateixos. 
Un article és un assaig en miniatura. 
L’escriptor-articulista hi parla de si 
mateix o des de si mateix: el públic 
el llegeix perquè busca i espera la pa-
raula de l’escriptor, d’aquell escriptor 
particular.
Què és, ouè ha estat el «periodisme» 
de Joan Oliver? Per a la gent de les 
darreres generacions, els articles de 
l’Oliver són poc coneguts, pràcticament 
desconeguts. Només ha tingut ocasió 
d’aconseguir-ne una fase, fa uns anys, 
en el castellà forçós de la nostra època, 
damunt les pàgines del setmanari «Des-
tino». Però abans hi havia hagut les 
seves col·laboracions a «La Publicitat», 
a «Meridià», i més abans encara, al 
«Diari de Sabadell». Un dia. algun edi-
tor haurà de donar-nos-en. almenvs. una 
tria en forma de llibre. g Ens revelaria 
una faceta nova de l’autor — nova o 
vella: distinta? No ho crec. Mai no hi 
ha «una faceta nova» en un autor: en 
els seus trets essencials, la seva obra, la 
totalitat de la seva obra. és una sola 
obra, si se’m permet l’exuressió: un 
bloc corrroacte que, malgrat les diferèn-
cies de temos, de gèneres, de temàti-
ca. resnon a unes constants personalís- 
simes. L’Oliver periodista no és subs-
tancialment distint de l’Oliver poeta, de 
l’Oliver narrador, de l’Oliver comediò-
graf. No ho és tan sols en el punt en 
ouè acostuma a r>roduir-se la probable 
flaanesa de l’article: el rigor formal. 
L’articulista es veu obligat, sovint, a 
cedir a les peremntoriétats, a les ur-
gències, a les temptacions d’un meca-
nisme industrial —el del periòdic— re-
git per la rapidesa més feroc. Això re-
percuteix de vegades sobre l'escriptura 
de l’articulista, que es deixa endur per 
la facilitat, o renuncia als escrúpols 
de Ia seva disciplina. Als articles de 
Joan Oliver rarament hi trobaríem 
aquestes relaxacions momentànies. Hi 
ha en ells la mateixa pulcritud cons-
tructiva, el mateix gust esmolat del de-
tall, la mateixa concepció coherent de 
l’escrit que observem en els seus versos, 
et> els seus contes, en les seves peces 
teatrals. Això és un dels records més 
clars que em resta de les meves lectu-
res d’Oliver, quan firmava «Jonàs» a 
les columnes de «Destino». L’escriptor, 
en baixar — com deia el senyor Ortega 
t Gasset— «a la plazuela intelectual 
del periódico», no abdica de les seves

A la casa de Joan Oliver hi hagué el 
Primer piano de Sabadell. En aquésta 
bto aquarellada és un dels accessoris 
“’una gatada. El poeta, que té divuit anys, 
es el personatge dret.

altes responsabilitats d’escriptor, de li-
terat, d’home de lletres.
I també la trajectòria de les intencions 
és la mateixa. Joan Oliver és allò que 
els francesos anomenen un «moralista». 
Una mica, tot periodista —tot articu-
lista— ja ho és. Els moralistes —de 
La Rochefoucauld a Alain, de Joubert 
a Gide, de la Bruyère a Camus, de Vau- 
vernagues a Romain— són uns grans 
observadors, uns grans analistes «del 
cor humà», com ells dirien (en francès,

«coeur» és un mot curiosament preser-
vat del descrèdit a què, entre nosaltres, 
l’ha condemnat la mala literatura ro-
màntica). Comprendre i penetrar les 
accions humanes, revisar-les i catalo-
gar-íes, concitar sobre elles judici, lu-
cidesa i precisió, són operacions típi-
ques del moralista, i ho són també de 
l’escriptor d’articles. En el cas de l’Oli-
ver, el moralista es fa patent també en 
la seva obra restant: poesia, narració, 
teatre. L’entera actitud literària d’Oli-
ver descansa en una sistemàtica i total 
disposició ètica, sensible i militant. Allò 
que ell, parlant de la seva producció, 
ha qualificat d’«humor», i que sovint 
caldria qualificar de «sàtira», en seria 
la més visible conseqüència. La sàtira, 
per definició, és sempre moralitzant, 
moralitzadora — i ara dic «moralitzant» 
i «moralitzadora» en les altres i més 
corrents accepcions del terme «moral». 
L’autor de Les decapitacions, d’Allò que 
tal vegada s’esdevingué, de Biografia de 
Lot, és un dels primers sarcàstics de la 
nostra literatura, que, per cert, no n’ha 
tingut pas pocs. Joan Oliver confessa 
que, «a la seva manera, fa la guerra al 
pecat i al desordre». I afegeix: «la fa-
cècia o la paradoxa, amorals i cruels, 
denuncien, amb modèstia i ràbia dis-
fressada, aspectes variats del fracàs 
universal». I és clar que en dir «amo-
rals» es referia a la crueltat guaridora 
dels cauteris. Contra el «pecat» i el 
«desordre», la sàtira.
L’Oliver respon així a una vella i abun-
dant tradició literària: d’Aristòfanes a 
Molière, de Rabelais a Huxley, de Jau-
me Roig a... —per què no?— Pitarra,

Joan Oliver delà, en un «Tros de paper» 
publicat (gener 1965) a «Serra d’Or»: «De-
via tenir vuit o nou anys. A l’estlu sempre 
anava vestit d’uniformé corn la cosa més 
natural del món (...). Cenyia un sabre i 
disposava d’una gran bandéra espanyola 
que sovint passejava, ben desplegada, pels 
camins. M’imaginava al capdavant d’un 
regiment.»
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Joan Oíiuer, caricatura de Grau-Saia, 
1834.

la sàtira ha acomplert a tot arreu una 
funció de pretensions depuratives. Si 
aquestes pretensions eren justificades 
o no en cada cas, és ja un altre proble-
ma. Però en el fons, l’escriptor satíric 
juga el paper de jutge de l’home i de 
la societat, i ho fa en nom d’una ètica, 
en nom de l'ètica que l’home i la socie-
tat neguen, conculquen, burlen o traei-
xen. La perspectiva del satíric és el con-
trast entre una realitat «pecadora» o 
«desordenada» —valguin les paraules 
de Joan Oliver— i la imatge «virtuosa» 
i «ordenada» que l’ètica en postula. Es 
tracta d’un contrast que els altres mora-
listes — rnoralitzants i moralitzadors — 
exploten amb crits patètics, amb admo-
nicions crispades, amb dicteris abrup-
tes. El satíric, en canvi, sol treure’n un 
profit ben diferent: la constatació del 
ridícul, del grotesc, en què es resolen 
les accions humanes quan es produei-
xen en un clima de mistificació i d’in-

consciència. Joan Oliver ens adverteix 
que aspira a denunciar els diversos as-
pectes «del fracàs universal». ¿Fracàs 
universal? Això ens fa pensar en una 
actitud pessimista davant el món i la 
història. L’aventura de l’home sobre la 
terra, ¿seria, doncs, un fracàs? El pes-
simisme no és un tret insòlit en el pen-
sament dels moralistes: sempre he sos-
pitat que un moralista no és sinó un 
home que té un concepte depriment dels 
altres homes. Però aquestes generalit-
zacions, per ser generalitzacions, no han 
de ser preses al peu de la lletra. És 
l’al·ludit contrast entre realitat i ètica 
— entre realitat i una forma o altra 
d'arquetipus— allò que deixa en l’ob-
servador, en el moralista, una descorat- 
jada sensació de derrota: l’home seria 
un «fracàs» perquè no arriba a ser la 
plenitud de l’home. El satíric és un jut-
ge que condemna sempre: el riure o el 
somriure que ens desvetlla equival a

1940. Camí d’Amèrica, amb la seva pri-
mera muller, Conxita Riera.

un veredicte fulminant. El resultat final 
seria això: veure el món com un «fra-
càs», «el fracàs universal»...
Però si l’Oliver cregués que tot està 
perdut, ¿escriuria? Davant del «fracàs 
universal» irremeiable, hom hauria de 
reaccionar amb la resignació o amb la 
indiferència. Un pessimista sincer, con 
vençut, si tingués inclinacions satíri-
ques, es limitaria a riure’s tot sol. 
Aquesta diversió onanista li seria su-
ficient: de fet, seria l’única lògica. Tan-
mateix, l’Oliver escriu, i escriu per «de-
nunciar» precisament el «fracàs univer-
sal»: els mil petits episodis quotidians 
d’aquest fracàs, els públics i els domès-
tics, els anecdòtics i els metafísics, els 
sanguinaris i els incruents. I ens els 
denuncia perquè creu que no són irre-
parables: perquè creu que l’home pot

1939, a França.

esmenar-los, pot convertir el fracàs en 
victòria. La sàtira és denunciadora' fa 
evident, amb la cruesa pròpia de les 
notificacions elementals, la condició 
real de l’home, a fi que l’home, en ado 
nar-se’n, pugui superar-la. La sàtira as 
sumeix la missió de «corregir». No és 
res més en Joan Oliver. De la dosi de 
confiança en l’home que hi ha en la 
literatura de l’Oliver, ja en tenim una 
clara mostra en la seva Oda a Barcelo-
na, que, vinguda després de moltes 
Odes a Barcelona i al que no és Bar-
celona, aconsella de malfiar-nos de la 
història i de somiar-la i refer-la. Mal- 
fiar-nos-en? Bé. Però, sobretot, somiar 
una història futura, refer la història de 
cara al futur: la història, és a dir, la 
vida. Això significa projectar l’home de 
cara a un demà on la seva plenitud se-
ria aconseguida i —potser — irreversi-
ble: un demà on la sàtira no tingui un 
lloc. L’Oliver fa la impressió d'un «des-
enganyat»: desenganyat, rebutja l’«en- 
gany» i treballa en la debel·lació de 
l’«engany»: d’aquí que la seva lliçó sigui 
incitant i positiva. L’home és, ara, una 
lamentable criatura, la fauna íntegra 
de Les decapitacions, un exemplar més, 
el més complicat, del Bestiari; però 
l’home pot ser, indiscutiblement serà, 
l’home en plenitud. La sàtira de Joan 
Oliver té, com a substrat, la impacient, 
irritada, optimista enyorança d’un de-
mà millor.
I és clar que un escriptor com l’Oliver, 
posat a fer de «periodista», havia d’es-
criure un tipus d’article mordaç, viru-
lent. Però els seus són, de més a més, 
uns articles impregnats de comprensió 
i de bonhomia. Oliver no és un doctri-
nari. Els esperits secs, àvids i impàvids, 
tendim — parlo en primera persona del 
plural — a una certa eixutesa davant el 
«proïsme». Si ens sentim atrets pel sar-
casme, el nostre sarcasme serà dur i 
asèptic, aspre, agressiu. Allò del «fiat 
justifia pereat mundus» ens sembla la 
cosa més natural del món: ens sembla 
l'ordre mateix del món —d’un món 
decent i amb voluntat de restaurar-se, 
ni que sigui a través del sacrifici. Oli-
ver, per fortuna per a ell, i per fortuna 
per a les víctimes del seu sarcasme, no 
és d’aquesta corda. No pot evitar de mi-
rar-se ei món «fracassat» amb una com-
passiva indulgència. Ell no deixarà de 
«satiritzar», però sap «fer-se, càrrec» 
de les febleses i de les misèries. Aixo 
fa que el seu sarcasme, de vegades, de-
rivi cap a l’humor, i recordem de se-
guida que la paraula «humor» és la que 
Joan Oliver ha emprat en referir-se a 
la poesia de Pere Quart. No és ara el 
moment de fer disquisicions que esta-
bleixin fronteres entre la sàtira i l’hu-
mor. En la pràctica, «humor» ens sug-
gereix una mena de reacció menys pun- 
xosa i unilateral que «sàtira». JQt 
humor és sàtira: és, però, una sàtira ate-
nuada per humaníssimes circumspec-
cions. Sigui com sigui, humor o satira, 
l’obra completa de Joan Oliver respon 
a «una dolorosa inquietud esperança-
da». És la seva exemplaritat. L’exem-
plaritat dels seus llibres, que nosaltres 
hauríem volgut veure prodigada des de 
les planes d'una premsa nostra actua - 
Esperem que un dia l’Oliver torni a 
«periodisme». Ho necessitem.

JOAN FUSTER-
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