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literatura
lluís bonada

L’excel·lència literària del periodisme

És una mostra d’excel·lència literà-
ria. La corda fluixa, el recull d’ar-

ticles periodístics publicat el 1971 
per Manuel Ibáñez Escofet (Barcelo-
na, 1917-1990), és un exemple per-
fecte de l’art literari del seu autor, dut 
a la màxima potència i posat directa-
ment al servei del periodisme, una au-
tèntica joia d’aquest gènere mixt que 
combina la literatura i el periodisme a 
parts iguals que mereix un lloc al cos-
tat d’obres com ara els Articles, de Joan 
Maragall; Teatre de la natura/Teatre de 
la ciutat, d’Antoni Rovira i Virgili; Cafè 
copa i puro, de Josep M. de Sagarra; 
Les hores, de Josep Pla, o París. Diari 
d’un estudiant, de Gaziel.

Ho subscriu D. Sam Abrams en el 
pròleg de la nova edició del recull, pu-
blicada per Pòrtic, filòleg que també 
s’ha ocupat d’anotar els articles amb 
informacions necessàries per als lec-
tors més joves. Els textos, redactats en 
la llengua amb què van ser pensats, 
s’havien publicat per primer cop en 
castellà al diari El Correo Catalán, de 
Barcelona, durant els inicis dels anys 
60, quan el periòdic es treia del da-
munt la crosta carlista i es modernitza-
va a través del catalanisme, el liberalis-
me i la bonhomia, condicionat, però, 
per la censura de premsa.

El títol era prou revelador: el perio-
dista independent havia de ballar so-
bre la corda fluixa. Com va dir l’articu-
lista mateix a la introducció, abans de 
la Llei de Premsa el periodista preo-
cupat per ésser quelcom més que l’es-
crivà del fait divers, havia d’afinar els 
sentits per aconseguir de transmetre 
el que passava per sota de l’esdeveni-
ment pur i simple, havia de jugar amb 
els mots cautelosament, insinuar, com-
binar amb gran cura el pensament —o 
el cor— i l’instrument que l’expressa.

Llegit ara amb més perspectiva his-
tòrica, cal matisar —ell ho hauria fet, 

si hagués escrit el pròleg anys més 
tard— que aquesta prudència va con-
tinuar essent necessària amb la Llei de 
Premsa, com comprovaria el periodis-
ta mateix amb el cas Huertas, esclatat 
mentre dirigia Tele/eXprés. Com se sap, 
van ser molts els periodistes i mitjans 
castigats, durant la llei Fraga, per “im-
prudents”.

El títol, apunta D. Sam Abrams, té 
un segon sentit més subtil que sempre 
ha passat inadvertit i que es refereix als 
equilibris que ha de fer el bon escrip-
tor-periodista per conjuminar harmo-
niosament literatura i comunicació, 
estil i informació, subjectivitat i objec-
tivitat, forma i fons, ordre moral i ordre 
intel·lectual... Precisament això és el 
que el prologuista considera més im-
pressionant del conjunt, el pensar que 
aquests textos tan rodons d’observa-
ció, pensament, anàlisi, construcció i 

expressió, en el seu moment es van es-
criure dia a dia sota les infinites pres-
sions quotidianes de la redacció d’un 
rotatiu de gran circulació.

El prologuista recorda que Ibáñez 
Escofet va aixecar un pont entre la ge-
neració de la República —ell va co-
mençar a treballar al diari El Matí, 
abans de la Guerra Civil— i les noves 
promocions de la postguerra però, so-
bretot, que va continuar la riquíssima 
tradició del periodista literat, tradi-
ció que va donar tantes i tantes figures 
excepcionals durant les tres primeres 
dècades del segle XX, com són, per es-
mentar-ne només uns quants, Pla, Ga-
ziel, Carner o Sagarra.

L’excel·lència dels articles del recull 
comença, diu D. Sam Abrams, per la 
“meravella” de la seva construcció lite-
rària, una encertada mescla constant 
de gèneres i tècniques que enriquei-
xen, capa a capa, la prosa de l’autor.

A més de l’admiració literària, un 
dels plaers que proporciona la lectu-
ra del llibre és, afirma el prologuista i 
editor, el de percebre, sentir i resseguir 
el desplegament del periodista a cada 
article, de frase en frase, i de paràgraf 
en paràgraf. Per tot això, conclou, “la 
versatilitat tonal de La corda fluixa és, 
en definitiva, un tribut incontestable 
a la complexitat de l’ànima de Manuel 
Ibáñez Escofet”.

La reedició del recull, llibre que 
destaca, diu el filòleg editor, per la seva 
profunda humanitat, bondat, intel·li-
gència i bellesa, ens convida a celebrar 
el centenari del naixement del perio-
dista. La celebració seria més feliç si 
també es reedités el seu llibre de re-
cords, La memòria és un gran cemen-
tiri (1990), camp, el de la memorialís-
tica, amb obres històriques de pes, de 
lectura obligatòria, que no s’han ree-
ditat mai, com les de Rossend Llates o 
Manuel Ortínez, entre moltes altres.

Manuel Ibáñez Escofet llegeix el llibre De Gaulle (1964), de 
François Mauriac. La imatge il·lustra la reedició de La corda 
fluixa.
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