
Basté i la gent
que interessa
Jordi Basté té fama de caòtic, d’in
somne, d’apassionat, de contradic
tori, de competitiu i de tastaolletes.
Són diagnòstics basats en fets reals
que intenten definir un tren vital
en què la ràdio actua com a loco
motora. Aquest llibre n’és la prova.
De fet, és l’spinoff de la seqüela
d’El món a RAC1, el programa que
dirigeix i presenta. Són sis hores
diàries d’antena durant les quals
Basté s’exposa i s’implica, cons
cient que la millor manera de pro
tegirse de la intempèrie és mos
trarse tal com és. Això el fa espe
cialment vulnerable però, alhora,
li proporciona l’arsenal de motiva
ció que necessita per trobar l’ener
gia per despertarse (“peu a terra”)
i fer el programa sense semblar un
zombi o la mediocre caricatura
d’un funcionari addicte a la sero
tonina.
Fa uns anys, Màrius Carol li va

oferir una columna dominical a La
Vanguardia amb l’encàrrec d’ex
plicar les interioritats del progra
ma. Basté va acceptar el repte, en
part perdisciplinadegrup i enpart
perquè li encanta escriure i practi
car un periodisme d’observació
que els lectors del diari ja van gau
dir amb els reportatges estiuencs
dels JocsOlímpicsdeRíodeJanei
ro i Londres, de l’aventura d’un
creuer o de la visita a diferents ro
datges mítics del cinema espanyol.
Si del programa en va néixer la co
lumna dominical, de la columna
n’ha nascut aquest llibre, que in
tenta endreçar l’agenda radiofòni
ca i personal de Basté a través
d’apunts al natural en què s’expli
quen circumstàncies i xafarderies
amanides amb reflexions més, di
guemne, biogràfiques.
Si l’obrad’uneditor s’encarna en

el seu catàleg, l’obra d’un radiofo
nista inquiet i hiperactiu com Bas
té s’encarna en el seu mòbil, un
dels artefactes més fascinants del
país (seria important exposarlo al
Museu d’Història de Catalunya,
quan la posteritat hagi justificat la
idoneïtat d’un epitafi com “El pri
merquearriba, el primerque jeu”).
El mòbil de Basté és una màquina
diabòlica que assimila la realitat a
l’engròs i li permet acumular con
verses, vídeos, fotografies, núme
ros de telèfon imprescindibles i
proves irrefutables per protegirse
per si de cas a algú se li acut ferli
xantatge.
En l’origen del llibre, hi ha la in

tenció, híbrida i extravagant, d’ins

pirarse en dos referents ideològi
cament i moralment antagònics:
José María Pemán i Manuel Váz
quezMontalbán.
Sembla la rima desafortunada

d’un poeta dipsòman però també
és una imatge prou gràfica perquè,
amblareferènciadeMisalmuerzos
congente importante (Pemán) iMis
almuerzos con gente inquietante
(Montalbán), Basté comencés a

construir retrats que alternen
l’anècdota amb la intenció –falsa
ment aparent– d’entretenir evitant
qualsevol transcendència. Per de
fugir la solemnitat d’un dinar i el
temps que obliga a invertir i no
trair la pressa perpètua en què fa
dècades que viu, Basté s’ha estimat
més el format social del cafè, una
mesura temporal prou ambigua
per ser ràpidament assimilada o
prou explícita per definir el tipus
d’atenció i de ritme vital que ens
imposen els temps actuals.
Per definir els seus interlocu

tors, l’autor ha defugit la pretensió
cortesana de Pemán d’important i
la subversiva relectura que en va
fer Montalbán –inquietant– i ha
triat l’adjectiu interessant, que no
exclou que els seus interlocutors
també puguin ser, per vocació o
per casualitat, importants i inquie
tants. De manera que, a estones,
pot semblar que el model s’acosta
més alsRetrats de passaport de Jo
sep Pla i o als Personajes d’Indro
Montanelli però amb l’afegit d’una
mirada d’urgència en què Basté
s’acaba explicant a través dels al
tres, que és una de les característi
ques no solament del seu caràcter
sinó també de la seva obra.
Una de les grans aportacions de

Basté a la causa radiofònica és pre
cisament aquesta: haver trencat la
quarta paret entre el que és privat i
el que és públic i haver aplicat un
sistema de compromís amb la rea
litat que l’obliga a implicarse amb
tots els àmbits –cultural, polític,
social– de l’actualitat, fins i tot
quan no passa res digne de ser ex
plicat. En la seva versió escrita,
Bastéésmenysemfàtic,menysem
pàtic i menys aparatós que davant
del micròfon, i això fa que aquests
petits sangus (perdirhoa lamane
ra de Josep Lluís Núñez) periodís
tics siguin feliçment ambivalents.
Basté els escriu amb la voluntat de
liberada d’agrair el privilegi d’ha
ver pogut conèixer tanta gent i de,
pel sol fetde triarlos, atorgarlos la
condició d’interessants. Però el
que és realment interessant és veu
re com, amb el traç intuïtiu d’un
autèntic periodista patològica
ment insegur, i alliberat de la dra
matúrgia inevitable a què l’obli
guen les servituds i grandeses de la
ràdio, troba lamanera de ferse in
teressant a través dels altres i de,
sempre atent al llumvermell encès
d’on the air, explicar l’energia d’un
temps i d’un país. |

SERGI PÀMIES

El periodista Jordi
Basté, director i
presentador del
programa líder de la
ràdio a Catalunya,
‘Elmón aRAC1’, publica
un nou llibre, ‘Elsmeus
cafès amb gent
interessant’, compilació
de retrats de
personatges que han
passat pel seu
programa i que és el
llibre de Sant Jordi de
‘La Vanguardia’.
Una galeria a través
de la qual l’autor també
s’explica a ellmateix
més enllà de les
personalitats que hi
apareixen.
Publiquemel pròleg
que l’escriptor Sergi
Pàmies ha fet per al
llibre
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Sempre atent a la llum
encesa d‘on the air,
aconsegueix explicar
l’energia d’un temps i
d’un país

Jordi Basté
Els meus cafès amb gent interessant
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