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TELEVISIÓ ES MIRATGE,
LLENGUATGE ÉS REVELACIÓ
PAGÉS, Vicen?.
El món d'HoracL
Editorial Empúries.
Coi. Narrativa. 52. Barcelona 1995,389 pag.
El text-carta que reproduím a continuacJó va arribar fa pocs
dies al meu domini per mitjá de fonts que m'han demanat restar
en el mes absolut deis anonimats. Aprofitant que la Mariángela
Vilallonga m'havia encarregat una ressenya sobre el llibredocument assagístic El món d'Horaci, de Tautor empordanés
Viceng Pagés -de qui rumors quasi confirmats apunten com a
descubridor deis famosos Expeáienis X convertits per la Nasa, la
Cia i el professor Deulofeu en un serial televisiu...- he cregut
adient aprofitar l'espai que em pertocaria com a criticaire per fer
públic aquest text, que no aclareix res, sino mes aviat tot el
confrari, sobre el tema que ens ocupa. Pero, en aquest cas (i qui
Uegeixi i'acurada ínvestigació de Pagés sabrá de qué parlo,
pocser...), de desinformar infonnant -o d'informar desinfonnant,
perqué factors i productes no alteren productes i factors, o sí...?és del que es tracta...
Trans Silvaliiia, 11 de juiíy
Benvolgur Hurus.
Encara que el Mt'it-'usüi digui tot el contrari, aquí hi fa una calor
de sis-cents mil sis-cents seixanta-sis dimonis. 1 per aquí el poblé, bé,
tot bé,.. Bé, vaja, quasi tot..,
T'envio un llibre que em fa l'etecte que c'aiiin'i molt bé per aquell
treball d'ínvestif'ació semiótica que em vas dir que estaves preparant.
Supo,so que en obrir el paqiiet ja Hiauriis vist. La .sermana pa.-isada vaig
estar a Londres (tot jiist una setmaneta per pmcticar les iwjucs cosiis que
se suposa que vaig aprendre a l'EUTI) i el vaig trobat, en uEía Ilibreria que
['bi has de fixar per veure-la, a Sliig Street, el número Í3, concretament.
Es diu Godmarkchim Bmh, d'aspccte fnrca tetric, la veritat.
Vaig entrar-bi que ja tancava. El llibrcrer, ja amb la gavardina
(totes les vacances ploveiit: un Londonrotllu, tu..,), mentre deixava
sobre el taulell una acreditació de plástic d'aquelles que es ducn
pcnjadcs al pit amb un imperdible i que duen inserir el nom de la
persona a la qual e,sta enganxaila, .sobretnt si aquesta és empleada en
una gran superficie comercial, em va explicar que aviar en faran una
peMícula i que aquest era l'últim exemplar que li'n qucdava abans no
rellancin l'edició l'any «.[iie ve ii així, quan esrrenin la pcMi, que "CS
dirá Wayne's World, la faran els amcricans. El protagonista es dirá
Waync en lloc d'Horaci i a la banda sonora hi locaran els Qucen i la
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Suri Quaiirc), i ho patrocinaran l'MTV i la CI)I:ÍIC()ÍÍI'-. A l'acrcJitació
hi deia: Mr GODMAKEHIM. Vaig deduir que era ell: moreno i de
poca estatura. Cahell curt tirat endanere. barba d'un dia i ulleres de
muntura mctal-lica. soscingudes per unes orelles nmlt petites. Sota la
jiavardina de color blanc troncal, que duia cordada gairebé tins a dalt,
podria haver-hi un eos rohust. Peí coll sobresortien una camisa blanca
i una corbata losca. Sota la gavardina, pantalons blau man' i sabates
marrons Je loradets. Edat: entre trenta i quaranta anys. Li vaig
demanar si sabia el perqué d'aquest canvi:
- Si els organs del sentit son una proiongació de l'encéfal (a
encephalon prolongation = encélal ON b'ncélal engegatl <> encéíal
OFF lencL'lal apagatl -> ima pn)longació de l'encéial engegat), és obvi
que la nostra consciéncia del món, és a dir, c! món. no és res mes que
el mirall de l'encéial. Quan una periodista verbalitza una noticia, fa
reteréncia a un tct, a una acció, a una suma de forces, a una dinámica
de vectiirs, a un moviment d'energia (encétal ON); ho anomenem
referent. El periodista es defineix per la capacitar de transformar en un
text, en un discurs lingüístic, un retercnt tridimensional que l'ha
estimulat sensorialment. La simple adaptado d'un iext de teletip al
formar del diari, la tilmació d'una escena per televísió, no son
periodisme, perqué no hi ha un canvi de codi, no hi ha el procés de
verbalitiacii), de transtormació en signe de la materia percebuda
diguem-ne directament. Em segueixí Les noticies, dones, no
existeixen, no es tilmen, sino que es fabriquen, es construeixen. Així
mateix, en el món del cinema, és cosa correnr canviar sensiblemcnt, i
de vegades no tan scnsibleiiient, el contingut i tins i tot l'esperit de les
obres literáries a ¡'hora de produir peliícules en qué están basades. Per
raons comerciáis, hásicament, entre altres. De vegades, fins i tot és a la
inversa: moltes novetats literáries, cada dia mes, están basades en
peMícules que duen el mateix títol que l'obra, i fins i tot en altres amb
abres títols. Els casos de Quentín Tarantino, Robert Rodrigue; i
Scarlet O'Hara son públics i notoris.
- M'esta dient que transformar Horace's World, de Farmer, un
assaig creatiu paranoico-crític sobre les grans conspiracions del
periodisme i els ¡nitjans de comunicació (tal com diu a la faixeta
promocional), en \Vt()'?iL''s Wmld, una peMi per adolesccnts crispelers
beavy mentáis, és un acte periodístic...!!
- Televisió és miratge, llenguatge és revelació, senyoreta, i si em
disculpa, haigde tancar...
La carta-text acaba aquí i no está signada. Hi ha coses que no
acabo d'entendre-lligar del tot, i que pertanyen, segurament, a un
llenguatge técnic que desconec («encéfal ON/OFF» i coses aixi,
vuU dir). De totes maneres, suposo que si hi ha una ciau
d'interpretació, aquesta es troba en El món d'Horaci, de Vicen^
Pagés, una historia hipermediática de consum obligat per qui
vulgui entendre l'ordenat desordre de les coses.
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