
36 LAVANGUARDIA C U L T U R A DIMECRES, 16MAIG 2018

Jordi Balló

La
col·laboració

Aquestsmesos demaig i juny te-
nen lloc dos esdeveniments
queelsúltimsanyshanestatfe-
liçment reiteratius. En primer

lloc, les presentacions de prop de quinze
projectes resultat de la iniciativa En resi-
dència, és adir, de l’estada i el treball d’ar-
tistes amb alumnes de diversos instituts i
centres escolars que ara presenten el seu
treball conjunt, fruit d’aquest intercanvi.
Devegadesho fanalsmateixos instituts, i
d’altres, en centres culturals de referèn-
ciacomlaFabraiCoats,elMacba, laGale-
ria dels Àngels, elMNAC, la sala Beckett,
elMercatdelesFlorsoelMuseuFrederic
Marès. Pel testimoni que conec d’alguns
dels artistes que han passat per aquesta
experiència en el passat, suposa un punt
d’inflexió en la seva manera de concebre
la transmissió i el mateix acte de creació.
Perquè aquest treball conjunt amb estu-
diants en la perspectiva d’un projecte co-
mú serveix per constatar un fet essencial
en el moment actual: que l’aprenentatge
sempre funciona endues direccions, o en
múltiples, que tothom aprèn i que aquest
trànsitnos’oblida,perquèimplicalesper-
sones i també les institucions quepartici-
penenaquestapotenciaciód’una irradia-
ció fonamental.
L’altra iniciativa que també es podrà

exhibir entre finals demaig i principis de
juny és el conjunt de films realitzats en
centresescolarsdeprimàriaosecundària
apartirde la iniciativaCinemaencursque

organitza l’associació A Bao A Qu, que
tambéestà implicadaenlacampanyadels
artistes En residència. Seguint el mateix
model, els films de Cinema en curs que
s’exhibiran a la Filmoteca són el resultat
final del treball conjunt d’alguns cineas-
tesessencialsdelnostremoment,ambes-
tudiants de diversos centres de Catalu-
nya, de Madrid, de Galícia, d’Euskadi,
d’Andalusia ideBrandenburg.Lanòmina
de directors i directores implicats és in-
creïblementreveladora,perlasevajoven-
tut i per la importància que tenen en els
films més rellevants dels darrers anys.
Entre d’altres hi trobem Nely Reguera,
Carolina Astudillo, Alba Cros, Meritxell
Colell, Jordi Morató, Mikel Gurrea, Jo-
násTruebaoCarlaSimón.
Quan veus que alguns d’aquests insti-

tuts estanpendents i orgullososdels èxits
dels diversos cineastes que treballen amb
els seus estudiants, com ha passat ara
quan s’ha fet públic el reconeixement del
premi Women in Motion del Festival de
Canes a Carla Simón, t’adones que és en
iniciativesd’aquestanaturalesaonhihala
condició més durable de la fortalesa cul-
tural. ImésquansapsqueCarlaSimónva
ser, ara faunsquantsanys,unad’aquestes
estudiantsquevanparticipar en lamatei-
xaexperiènciadecomelcinemaentravaa
l’Institut d’Amer, i això li va obrir una vo-
cació amb resultats esplèndids. La cultu-
ra de veritat, la que sustenta les comuni-
tats humanes, està estructurada a partir
de coses com aquestes, les que duren, les
que no depenen de polítiques culturals
improvisades, les que sustenten la col·la-
boracióculturalcomaeinafonamentalde
transformacióde lamirada sobreelmón.

CarlaSimónvaseruna
d’aquestesestudiantsquevan
viure l’experiènciadelcinema
entranta l’Institutd’Amer

TomWolfe va aplicar al reportatge periodístic les tècniques de la literatura
en uns temps en què, deia, “els lectors s’avorreixen fins a les llàgrimes”

Hai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-riiiii!
XAVI AYÉN
Barcelona

AlafacultatdePeriodisme, a
finals dels anys vuitanta,
tots somiàvem de ser Tom
Wolfe. Conduir un desca-
potable (brum!), escriure

amb moltes onomatopeies (ba-ram-ba-
ram-ba-ram),passarnits enblancambel
nostre quadern de notes a sobre i infil-
trar-nosalsllocsontotescouperdesprés
reproduir-neelsdiàlegs...
El nostre ídol era, de fet, un doctor en

LiteraturaNord-americanaquetreballa-
vadereporteriques’haviaproposat,des-
présde llegirundiaunarticledeGayTa-
lese, que el periodisme es llegís comuna
novel·la.Iperaixòhivaintegrarrecursos
tècnics quehavia detectat en els seus ad-
miratsBalzacoHenryJamesienelsseus
mésbrillantscontemporanis,comFaulk-
neroDosPassos.Aquestanovel·la, amés
a més, havia d’estar plena de ritme, ac-
ció... Iel llenguatge ielsgirshaviendeser
tan importants com el que s’expliqués.
“Unarticleespot transformarenuncon-
te amb molt poca feina”, deia presumit,
lamentant que sovint “els lectors s’avor-
reixen fins a les llàgrimes”. A part de va-
riar el punt de vista, reproduint, per
exemple, els pensaments dels personat-
ges en primera persona –per això calia
entrevistar-los i preguntar-los què havi-
enpensat aleshores–oenumerar en llar-
gues llistes la roba que portaven, els ele-
ments de decoració de casa seva, els ges-
tos i altres detalls “reveladors d’estatus”,
tenia present, abans que res, l’enorme
força que donava al conjunt saber que
allò narrat era veritat, és a dir, que havia
passatdedebò.El seumètodede treball i
escriptura va acabar sent el cànon, però
en els seus inicis va patir la malvolença
dels mitjans establerts, com The New
Yorker i The New York Review of Books,
que van batejar el gènere amb la despec-
tivaetiquetade“paraperiodisme”.Fados
anys la sevacol·legaRenataAdler, convi-
dada al festival Primera Persona, encara
el criticava dient que “va travessar una

frontera que no havia d’haver traspassat
mai, la d’introduir ficció en els reportat-
ges. Les seves obres són literatura que
contéfetsreals,peròdemanerasecundà-
ria”.Resdenou,atèsqueWolfemateix ja
va detectar, als inicis, que l’assenyalaven
dient: “Àrbitre, s’ho està inventant,

aquesta jugada és il·legal!”. Ell distingia
entre un recurs retòric –el personatge
pensant– i els fetsper simateixos.
Res no semblamés real que el que ex-

plica a El coqueto aerodinámico rocanrol
color caramelo de ron –les seves cròni-
ques de cotxes pichicateados–, el Ponche

de ácido lisérgico –el viatge al·lucinat de
Ken Kesey i els seus companys d’un ex-
trem a l’altre dels Estats Units–, Lo que
hay que tener –sobre els primers astro-
nautes– o La izquierda exquisita&Mau-
mauandoal parachoques, la sevahilarant
visió de la, diguem-ne, gauche divine del
seupaís.
Després, ambelsanys, ensvamadonar

que teníem en la nostra pròpia tradició
–tant en la catalana com en l’espanyola–
exemples notables d’ús literari del llen-
guatge periodístic. Sí, esclar, però res no
vapoder igualar aquell intens enlluerna-
ment juvenil, la seva modernitat i el fet
incontestable que Wolfe ha estat, en
qualsevol gènere, un dels grans escrip-
torsdel seu temps.
Gràcies,Tom,perfer-noscreurequeel

reportatgei lacrònicahaviendesnonat la
novel·la del cim de la literatura. No saps
quèdonaríemper llegir una crònica teva
del que passa a l’altra vida. Amb moltes
onomatopeies.
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Gay Talese i TomWolfe a Nova York el 2015

Gràcies, Tom, per fer-nos
creure que el reportatge
havia desnonat la novel·la
del cim de la literatura

Paladídel realisme

Després d’anys de brillant perio-
disme narratiu, que és l’etiqueta
que prefereixo per als que fan

periodisme amb estructures narratives
literàries, Tom Wolfe va saltar a la no-
vel·laper sorpresa i ambun llibre impor-
tant,La foguera de les vanitats.Unaobra
quenoexplicavaunacosaquehaviapas-
sat, com fa el periodisme, sinó una cosa
quepodriapassar, comsol fer lanovel·la.
L’impacte va ser extraordinari, i aquest
llibre va tenir milions de lectors a tot el
món,mésquecapdelsseusllibresanteri-
ors o posteriors. Aquesta novel·la ens va
descobrir una nova ambició en algú que
jaeramestreenaquestaltreartde lacrò-
nica explicada com si fos un relat de fic-
ció.
Al capdedos anysdepublicar-la, amb

nogaire èxit de críticamalgrat les extra-
ordinàries vendes, es va reivindicar a si
mateix escrivint unmanifest que poste-

riorment se sol publicar comapròleg de
l’ediciód’aquestaprimeranovel·la.Perla
crítica, allò va empitjorar les coses. Pels
lectors, no va existir. Van continuar lle-
gint-lo, i més quan De Palma va adaptar
la novel·la al cinema.Aquestmanifest va
serelmenyselegantquevaescriureenla
seva vida un escriptor que tenia una dis-
fressa d’escriptor (vestit immaculada-
ment blanc) cada vegada que apareixia
enpúblic.Perquèno teniacapnecessitat
d’exigir a tots els escriptors delmónque
seguissinelseuexempleiesdeixessinde
subjectivitats per escriure novel·les que
ell anomenava realistes, les de la tradició
deBalzac iDickens,perexemple.
Hivahaveruntempsenquèelmeues-

timatLluísFoixemsaludavadient: “Que
bonaqueéslatevatraducciódeLafogue-
ra de les vanitats”.Nova ser una vegada,
van serunesquantes, cosaqueami sem-
prem’ha omplert de vanitat i li agraeixo
molt. Aquesta traducció em va ocupar
bonapart d’un anyde lameva vida.Com
solia fer quan l’autor de l’obra era viu,
vaigescriureaTomWolfeambunasèrie
de petits dubtes de lèxic. I ambun enor-

me dubte de traductor. Em va contestar
en fulls petits, de mitjana holandesa, de
paper verjurat i amb lletra gòtica escrita
amb plomí. Una lletra polida com el seu
vestit blanc de festes literàries. Els tra-
ductors sempre fracassem. Escrivim en
lanostra llenguaunacosaqueunaltreha
escritenlaseva.Lanostraobravicària, la
traducció, sempre hi perd molt en rela-
ció amb l’original. No sabia què fer amb
l’abundant slangde la sevanovel·la: l’an-
glèspeculiardels policies d’origen irlan-
dès; el d’aquell dissortat ajudant del fis-
calquevaenvambesalafeinaitansolses
posalessabatesabansd’entraralsjutjats;
el pastor protestant entabanador i mafi-
ós; elwasp que viu en un pis impressio-
nant de la part alta de Park Avenue... Li
vaig explicar possibilitats. Els espanyols
acceptem que els esclaus negres parlin
com l’esclava negra del doblatge d’Allò
que el vent s’endugué. Es va horroritzar,
esclar. Li vaig proposar una solució: uti-
litzar maneres de parlar malament, o
amb errors gramaticals, l’espanyol
d’avui. “Això! Sisplau, fes-ho així!”, em
vacontestaramblletragòtica.

Enrique Murillo

E. MURILLO, editor i traductor, va traduir al castellà
‘La foguera de les vanitats’

Adeu al pare del nou periodisme
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