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œEl tribunal belga rebutja l’euroordre
del jutge Llarena per defecte de forma

œEl Suprem s’indigna i atribueix a
la justícia belga “falta de compromís”

El comitè d’Intel·ligència que emet
l’informe està controlat pels republicans

Primer hi va haver un intent
de la Cambra de Represen-
tants d’enterrar el tema. I ara
un informe concloent del Se-
nat, controlat tambépels repu-

blicans, que afirma: “No hi ha
dubte que Rússia va empren-
dreun intent senseprecedents
d’interferir en les nostres elec-
cions”. INTERNACIONAL 4

El Senat conclou
que Putin va ajudar
Trump a guanyar

Sánchez afirma
que una nova aplicació
del 155 podria afectar
TV3 o els Mossos

El bomber
que espiava

amb
càmeres les
companyes

El líderdelPSOE,PedroSánchez,
va anunciar ahir que promourà
una reforma del Codi Penal per
“adequar el delicte de rebel·lió a
l’Espanya del segle XXI i a fets
tan inaudits com els que han pas-
sat al nostre país aquests últims
mesos”. POLÍTICA 16

TWITTER

Celebració a Brussel·les. Els exconsellersMeritxell Serret, Lluís Puig i Toni Comín, acompanyats dels seus advocats,
van celebrar ahir la decisió de la justícia belga. El vot delegat de Comín ara està en l’aire. POLÍTICA 13, 14 i EDITORIAL

La carrera
deDret de
PabloCasado,
sota la lupa a la
Complutense

El vicesecretari del PP
va aprovar 12matèries, la
meitat de la llicenciatura,
enquatremesos

Les víctimes
exigeixen que deixi el
cos de Barcelona
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Bèlgica esmena el Suprem
i no lliura els exconsellers

ElPSOE insta
a reformar
elCodiPenal
per “adequar”
la rebel·lió
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Elsnets
reporters

deTomWolfe
El nou nou periodisme i la crònica
llatinoamericana renoven la tradició

XAVI AYÉN
Barcelona

Potser hauríem d’ender-
rocar l’edifici de The
New Yorker”, van dir en
unadelessevesreunions
TomWolfe i el grupetde

periodistes mal pagats del domini-
cal del New York Herald Tribune
quan el 1965 ordienplans per reno-
var el periodisme que s’escrivia als
EUA. Avui sabem el final d’aquella
història: el nou periodisme va gua-
nyar, The New Yorker va resistir
moltbé(defet,cadascundonapeua
una tradició diferent) i campen pel
món escrivint milers de gasetillers
que continuen intentant unir re-
porterismeamb literaturadequali-
tat.DesprésdelamortdeWolfe,di-
marts,éslícitdemanar-se:quinésel
seu llegat?
Emilio Sánchez Mediavilla, edi-

tordeLibrosdelK.O.,admetqueLa
bandaqueescribíatorcido, labiogra-
fia del nou periodisme que va es-
criure Mark Weingarten, és per al
seu segell “una declaració d’inten-
cions”.CreuqueelmillordeWolfei
els seusèmuls“ésqueels textossón
divertits i jocosos,estanplensdevi-
da i tenenmoltd’humor iunvitalis-
me que vamés enllà de les ostenta-
cions formals”. Amb la preparació
estilística, “hi ha una gran feina de
documentació:mirarpapers,parlar
amb molta gent... Van combinar el
rigor amb una exuberància formal
moltatractiva”.Recordaque“aque-
lla dedicació va ser possible perquè
revistes com Esquire o The New
Yorkervenienmilionsd’exemplars,
cada vegada que sortia un número
hi havia cues als quioscos, la gent
anavaenmassaacomprar-les,iaixò
generava uns pressupostos alts que
els permetien sufragar viatges i
atorgargransavançaments”.
En l’àmbit de la llengua espanyo-

la, la FundacióGarcíaMárquezper
al Nou Periodisme Iberoamericà
(FNPI), creadapelNobelcolombià,
ha impulsat la publicació de textos
periodístics, amb premis, cursos,
jornades i coedicions. Una prova
del vigor del periodisme narratiu,
crònica o reportatge és el recent
premi Princesa d’Astúries de Co-
municació i Humanitats a Alma
Guillermoprieto (Ciutat de Mèxic,

1949),autorad’Alpiedeunvolcánte
escribo o La Habana en un espejo
(Random House). Els últims anys
s’han publicat diverses antologies.
Les més destacades sónMejor que
ficción (Anagrama, 2012), editada
per Jordi Carrión; l’Antología de
crónica latinoamericana actual (Al-
faguara), seleccionada per Darío
Jaramilloelmateixany, ielsdosvo-
lums de Lomejor del periodismo de
AméricaLatina (FCE, 2007 i 2010).
Alguns dels noms destacats són
SantiagoRoncagliolo,LeilaGuerri-
ero, María Moreno, Alberto Salce-
do Ramos, Julio Villanueva Chang,
JuanVilloro...
“El titular de The New York Ti-

mes sobreWolfe –apuntaCarrión–
deiaqueambellmoriaunescriptor
‘pirotècnic’. S’estavenvenjant, amb
aquelladjectiu,delnouperiodisme,

que tant va sacsejar el periodisme
clàssic.Encaraavuihihaduesgrans
tendències: la neoclàssica, que se-
gueix el camí de mestres com Dic-
kens,JosepPla,JosephMitchell..., i
la de l’anomenat nou nou periodis-
me, que actualitza els ensenya-
ments de Capote, Hunter S.Thom-
pson, Didion, Mailer o Wolfe. En
aquest corrent, el més interessant
els últims anys ha estat la incorpo-
ració d’eines que provenen de l’an-
tropologia i la sociologia, o el perio-
disme en altres llenguatges com el
còmic (Joe Sacco). La gran lliçó
d’aquells vells savis, pijos, sofisti-
cats i cultesés la llibertat”.Entreels
seus preferits, el xilè Pedro Leme-
bel (1952-2015), “el més original i
estrambòtic de la segonameitat del
segleXX, hi va injectar una dimen-

sió queer i un barroc estilístic al·lu-
cinant”. I tambéMartín Caparrós i
GabrielaWiener,“amblasevafeina
amb el gonzo”, i el català Guillem
Martínez, “amb la seva cobertura
magistral del procés, en què no es
cansad’investigarmaneresd’expli-
car la realitat”.
Marc Caellas (Barcelona, 1974)

ha escrit una trilogia urbana de les
seves experiències en ciutats a les
quals transforma el nom (Carcelo-
na, Caracaos i Drogotá) utilitzant
una visió d’observador distant per-
què “moltes vegades n’hi ha prou
d’estaratent.AlaclassistaLlatinoa-
mèrica, l’estranger és l’únic capaç
d’estar ambgentde totes les classes
socials, una perspectiva privilegia-
da”. Com a lector, a ell li agraden el
xilè JuanPabloMeneses, la colom-
biana Margarita García Robayo,
queaPrimerapersonarepresentael
corrent“dereportatjar lapròpia in-
timitat”,i laperuanaWienerilesse-
ves Llamadas perdidas. De totes
maneres, diu: “Per mi, el successor
deWolfe es vamorir abans, eraDa-
vid FosterWallace, aquelles cròni-
quesdecreuers...”.
Al món anglosaxó el referent és

El nuevo nuevo periodismo (del
2005, publicat aquí per la UB el
2015), en què Robert Boynton en-
trevista els noms més destacats de
l’actualitat, com Ted Conover, que
va viure mesos com un rodamon;
Jon Krakauer, que va formar part
d’una expedició a l’Everest de fu-
nest desenllaç, o AdrianNicole Le-
Blanc, quevadedicardeuanysaes-
criure un reportatge sobre una fa-
míliadelBronx...
L’argentí resident a Barcelona

Leonardo Faccio (Buenos Aires,
1971), autord’unabiografiadeMes-
si, ha escrit molts reportatges bri-
llants, com L’humanitari negoci de
llogar el teu cos a la ciència –per al
Magazine d’aquest diari, que el va
portar a convertir-se en cobai– o
d’altres sobre els latinkingsdeBar-
celona –va passar mesos amb ells a
la presó de joves de la Trinitat– o
d’una bioquímica que ho va deixar
totperanar-se’naEgipteaserballa-
rina del ventre. “Lameva feina està
més relacionada amb l’antropolo-
gia i les idees deMalinowski sobre
la figurade l’observador participant
–diu–. A diferència d’altres èpo-

Cultura
El llegat d’un mestre de la narració de fets reals

LEONARDO FACCIO

L’argentíLeonardoFacciovaferdeconilletd’Índieshumàperaun reportatge

Referents de la no-ficció

JORDI CARRIÓN

“Encara avui hi ha
dues tradicions, la de
Wolfe i la clàssica
de ‘TheNewYorker’”

ROBERTO HERRSCHER

“Elnou‘jo’s’hibrida
amblesciències
humanes: antropologia,
sociologia...”
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ques, el periodista janoésun intrús
ni un espia, sinó que se sotmet a la
participació continuada en alguna
cosapernotenirunavisióesbiaixa-
da per la immediatesa, per poder
descobrir el que és eventual i el que
és un patró”, explica. Sobre l’hu-
mor,creuque“Wolfeielsseusfeien
unamenadeparòdia, una caricatu-
radel real, però senseunagranam-
biciódenouconeixement”. Idesta-
caque,justamentperaixò,“GayTa-
lese apareix en les antologies
clàssiquesiés l’únicquetornaasor-
tir al llibre del 2005”. Cita la nord-
americana Susan Orlean –la d’El
lladre d’orquídies– perquè “es basa
en personatges anònims observats
endetall,elstractaambtantinterès,
minuciositat i respecte com abans
noméses feiaambels famosos”.
Roberto Herrscher, autor de Pe-

riodismo narrativo (UB, 2013), va
parlar un cop amb Tom Wolfe so-
breels seus successors: “No li va fer
capgràciael tema.Odiavael títolde
Boynton, allò de nou nou periodis-
me, li costava molt esmentar algun
reporter actual, tret d’Anthony Le-
wis (1927-2013), de qui deia mera-
velles i que feia una cosamolt sem-
blantalqueva ferell, seguiaels tau-
rons de les altes finances amb un
estil molt rítmic”. Herrscher, si ha-
gués d’escollir, es quedaria amb
TedConover i, comatendència, re-
marca que “el nou nou introdueix
un altre paper del jo, en la línia
d’EmmanuelCarrère,moltvinculat
a l’assaig i lescièncieshumanes”.FRANCISCO ROBLES / AFP

#tuitsdecultura
@SantiBalmesSoy
Santiago Balmes Cantant

Otro día sin poder ir al gimnasio.
Y ya van 20 años...

@DoctorMoriarty
Marc Pastor Autor

No sé quants cops al dia em desco-
breixo cantant el todo nos parece
unamierda d’Astrud.

@richardbranson
Richard Branson Escriptor

Per què crec que quan les persones
són lliures per triomfar, el negoci
triomfa.

@maiol2
Maiol de Gràcia Escriptor

Quan ets gran i ser tonto no t’impe-
deix adonar-te que de jove també
ho eres.

Julià
Guillamon

El joc dels
disbarats

Undelsprimerscontactesquevaigtenir
amb el surrealisme va ser el joc dels
disbarats que jugàvem de petits (nos-
altres en dèiem el telèfon). Ens as-

sèiemquatreocincnensinenesalbancdecanSa-
lau.“Peraquèserveixunouferrat?”–preguntava
elprimeracaud’orelladel segon–. I el segon res-
ponia: “Per sucar-hi pa”. El segon preguntava al
tercer: “Per a què serveix la televisió?” El tercer
responia (sempre a cau d’orella): “Per veure Joe
Rigoli” (que era un còmic poca-solta). El tercer
preguntava:“Peraquèserveixelcamiódel’Heno
de Pravia? (que era el camió de les escombraries
que acabava de passar, un bolquet descobert que
desprenia una gran ferum). El quart responia:
“Per perfumar la senyoraAnita” (que era una se-
nyoragrassaambunaperrucaverdosaqueprenia
la fresca a la terrassa de l’hostalCastell). Pregun-
tava el quart: “Per a què serveix en Joan de can
Torrent?”(queeraelpared’unsnensquenosem-
pre els deixaven sortir a jugar amb nosaltres).
Responiaelcinquè:“PerestimbarelLandRover”
(sí, pel que fos, en Joan de can Torrent havia es-
timbat el Land Rover contra unmarge). Alesho-
reselcinquèpreguntavaalprimer:“Peraquèser-
veix la senyoraAnita?”. I el primer responia amb
una bretolada: “Per arrencar-se els pèls del nas i
fer-se’nunaperruca”.
Tot seguit preguntes i respostes es relaciona-

ven saltades. El segon deia: “Per aquím’han pre-
guntat per a què serveix un ou ferrat, i per aquí
m’han contestat: per veure JoeRigoli”. Comque
la gent no havia sentit les preguntes i respostes,
que sempre es feien a cau d’orella, la combinació
teniaunefectesensacional.Elqueteniaunabona

combinació esperava el torn, content de pensar
en les rialles que provocaria. Era un moment de
comunió entre la canalla, difícil de superar. Els
clientsde la terrassade l’hostal i lagentdelcarrer
que prenien la fresca en cadires de boga tenien
enveja d’aquella alegria neta dels nens que juga-
venaljocdelsdisbarats,delamateixamaneraque
Brassensdeiaqueelpare, lamare, lanena,elneni
l’esperitsantenvejavenlesparelletesqueesfeien
petonsalsbancspúblicsdeParís.
“Per aquím’hanpreguntat per a què serveix la

televisió,iperaquím’hancontestat:perperfumar
la senyora Anita”. Grans riallades histriòniques,
que encara es feienmés sonores quan algú s’ado-
navaque, tot i que intentavadissimular, la senyo-
ra Anita sabia que parlàvem d’ella. “Ara tu, ara
tu”: “Per aquím’han preguntat per a què serveix
el camióde l’HenodePravia”. La pregunta ja era
còmica. Commés bona era la pregunta imés ex-
cèntricaera la resposta,méspossibilitatshihavia
quefespetarderiure.“Iperaquím’hancontestat:
perestimbarelLandRover”.Passavaunallagosta
de pam que sortia volant d’unesmates de flor de
nit,espantadapelscrits i lesriallesdelsnens.“Per
aquí m’han preguntat per a què serveix en Joan
decanTorrent, iperaquím’hancontestat:perar-
rencar-se els pèls del nas i fer-se’n una perruca”.
Lasetmanaqueve,siDéuvol,explicaréquineslli-
çonsvaig treuredel jocdelsdisbaratsqueheapli-
cata lacrítica literària.Finsdijousqueve!

“Per aquím’han preguntat
per a què serveix un ou ferrat,
i per aquím’han contestat:
per veure Joe Rigoli”

Temes...Membres dels serveis mèdics, la
policia i l’exèrcit mexicans rescaten el cos
d’un home en un cotxe llançat a un barranc a
Acapulco el 8 demaig passat

KIM MANRESA

SantiagoRoncagliolo,GabrielaWiener iMarioVargasLlosa

ANNIE WELLS / GETTY

Ted Conover
GORDON WILTSIE / EFE

Jon Krakauer

.

David FosterWallace
MAURICIO DUEÑAS CASTAÑEDA / EFE

Alma Guillermoprieto
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