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pere duran

El rar periodisme
basat en documents
desclassificats
Informar a partir dels arxius és encara
un exercici complicat a l’Estat espanyol
La consulta documental és un fet gairebé excepcional en el periodisme
espanyol, a causa de la manca de suport de la societat civil i els desitjos
d’immediatesa de les empreses mediàtiques, que busquen resultats ràpids i
barats. Ara com ara, l’accés als arxius de l’Estat que poden tenir més interès
periodístic no resisteix la més mínima comparació amb els dels Estats Units
o els del Regne Unit.

>> Els documents
desclassificats permeten
explicar nous detalls
de gran interès periodístic.
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er a un periodista, la consulta
d’arxius externs al seu propi
mitjà és un fet poc habitual,
gairebé excepcional. En el moment que escric aquestes línies, a la fi de març de 2014, amb prou feines
hi ha mitjans de comunicació a Catalunya,
a Espanya i m’atreviria a dir que a gairebé
tot Europa –excepte al Regne Unit i eventualment a Alemanya i Itàlia–, que puguin
finançar –i, si poden, que s’hi atreveixin– el
salari d’un periodista que pretengui passar
hores furgant en uns arxius a la recerca de no
se sap què, però que en el pitjor dels casos
serà antic i inservible i, en el millor, una font
de problemes. Per què buscar si segurament
no trobarà res, i tot és temps i diners perduts? Que ho facin els historiadors! Aquest
és el discurs no verbalitzat que impera en
les redaccions, al qual cal afegir un «et pago

perquè portis notícies i no perquè et passis el
dia ficat en un arxiu».
El periodisme d’avui té un excés de pressa, circumstància que s’afegeix a la por de la
societat a la nostra pròpia història. No fos cas
que no sigui tan bonica com ens la van explicar o que no coincideixi amb els interessos
dels que en mouen els fils! Memòria històrica? Magnífiques investigacions de premsa,
ràdio i TV sobre el nostre recent passat han
caigut en l’oblit. Un exemple que m’afecta: a
La Vanguardia, jo mateix he reprès amb fonts
verbals i documentals l’assumpte de les execucions i desaparicions després de la Guerra
Civil, diverses vegades. La reacció civil (en
forma de cartes i trucades) a la publicació
dels reportatges ha estat sempre de crítica
contra el tema, mentre que els lectors a favor
no han donat senyals de vida. Temor a la nostra història? Per a mi no n’hi ha dubte.

El periodisme d’avui té un excés de pressa,
circumstància que s’afegeix a la por de la societat
a la nostra pròpia història
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Ni temps ni diners
per consultar arxius
Hi ha un mal periodisme escrit que pretén
competir amb la ràdio i la televisió –mitjans
als quals mira abans de decidir la seva portada– i n’hi ha un altre que simplement busca donar suport a un missatge polític concret, de manera que s’apropa perillosament
al concepte goebbelià de propaganda. En
aquests casos, per què indagar durant hores
en un arxiu si el resultat és incert i, a més,
resulta més fàcil batejar un reportatge amb
el segell «d’investigació». De fet, tot treball
periodístic és susceptible de consulta documental, però això implica personal, temps i
diners, una implicació que xoca frontalment
amb un «si amb el que tinc ja venc, per què
indagar en uns avorrits arxius en els quals a
priori no sembla que hi hagi res d’interessant per a la primera pàgina de demà?».
No hi ha temps per rebatre amb la memòria –eina i arma del periodista– el desvergonyiment de moltes persones públiques. Només n’hi ha per sobreviure. És la
trista caricatura d’un periodisme en el qual
un tertulià de televisió, durant un programa
en què tots criden alhora, mostra un mòbil,

i diu alguna cosa així com «he investigat i
les meves fonts em diuen que la indivídua
tal es va deixar la seva roba interior a casa
de…». També hi ha periodistes de títol amb
vocació d’ensenyar política als polítics, i
que solen oblidar que hi ha ciutadans als
quals els agradaria més confiar en algú
que li expliqui amb honestedat què succeeix, i que no s’excedeixi tot explicant el que
s’imagina que succeeix o el que li agradaria
que succeís. En aquests supòsits, un arxiu
documental és un misteri sense resoldre ja
que, com a molt, si hi ha papers pel mig, es
tracta habitualment d’un informe filtrat o
d’un dossier ja preparat. El cas és que, enmig d’aquest dur panorama professional,
hi ha moltíssima excel·lència periodística
desaprofitada, i fins i tot alguns periodistes hem tingut el tremend privilegi –amb
dificultats, però privilegi– de treballar per
a mitjans que ens han fet costat pel que fa
a la consulta documental. Hi ha mitjans,
com La Vanguardia, que han comprès que
investigar documentalment necessita un
temps que no sempre dóna resultats periodístics immediats.

>> Articles d’investigació,
a partir de fonts verbals i
documentals, publicats a
La Vanguardia per l’autor
d’aquest treball.

De fet, tot treball periodístic és susceptible
de consulta documental, però això implica
personal, temps i diners
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que els últims fets que ha succeït desbanquen els anteriors. El cas és que succeeixen
tantes coses i a tal velocitat que els periodistes de qualsevol mitjà tenim la nostra
bona dosi d’angoixa diària només per decidir quina notícia es publica i quina es deixa
de banda. Totes no hi caben. Cal escollir.
Així que, si els responsables dels mitjans
de comunicació ja se senten desbordats
pel que succeeix cada dia, imaginin-se què
poden pensar quan un company els proposa escriure sobre fets que van succeir fa
seixanta anys i dels quals se suposa que ja
s’han escrit desenes de narracions.

pc

>> Diversos documents, algun
de desclassificat, de l’arxiu de
l’autor del reportatge, per a la
seva consulta.

Els explico la meva experiència de quatre
dècades en aquest diari català de propietat
privada. No sabria dir quina és la raó última
d’aquest model de comportament tan inusual a Espanya que m’ha permès com a periodista passar setmanes bussejant en arxius
a la recerca de fets noticiables que afectessin
el segle xx per després explicar-los als lectors.
Ho he fet amb temes tan diversos com la Màfia, els desparecidos a Xile i Argentina i fins
amb l’enfonsament del Titanic. Ho he fet amb
els afusellaments del franquisme després de
la guerra espanyola o, simplement, per indagar sobre la nostra pròpia història, imaginant
que amb sort trobaríem alguna cosa que desconeixíem. I la veritat és que sempre ha aparegut alguna cosa per explicar, i ha resultat
que la Història ha estat notícia.
En essència, l’espai disponible per publicar una notícia en un diari és molt limitat
i està subjecte a allò que denominem actualitat, de tal manera que podria afirmar-se

Recerques amb premi
Un any abans que es complissin els 30 anys
de la mort de Franco, tots els diaris van començar a pensar les pàgines especials per
recordar i fins i tot explicar aquell període
a les generacions que no el van viure. El
resultat de la reflexió és que tots publicaríem reportatges molt semblants. Va ser
llavors quan vaig plantejar la possibilitat
d’acudir a algun arxiu i, amb ulls de periodista, buscar documentació que oferís una
perspectiva que diferenciés La Vanguardia dels altres mitjans. Un breu reflexió i
unes consultes ens van empènyer cap a
The National Archives and Records Administration (NARA), a Washington. Preparem unes mil paraules clau (keywords) tals
com «Franco», «Suñer», «nazis i Espanya»
(«Spain-Franco»), «Hitler», «Carrero Blanco», la relació de ministres de Franco… La
consulta va ser senzilla i sorprenent. Van
aparèixer centenars de documents desclassificats que permetien explicar nous detalls
del dictador. Però aquella recerca havia estat només una prospecció, com aquell que
va un supermercat i repassa ràpidament les
seccions, desorientat. Així que vam traduir
professionalment gran part de la documentació trobada (molta estava en espanyol i
d’altra en alemany, italià i francès), la vaig
classificar cronològicament i també per
temes, i d’allò va sorgir una nova llista de
paraules clau amb molta més intenció que
la primera. Nou rastreig en els NARA, més
documents, més traduccions i el resultat va
ser la publicació d’una sèrie de 60 reportatges sobre el franquisme en els quals expliquem fets relatius a Espanya que van des
de 1934 fins a la mort de Francisco Franco

Arran d’unes consultes a arxius de Washington, van
aparèixer centenars de documents desclassificats que
permetien explicar nous detalls del dictador Franco
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el 1975. Va ser un èxit periodístic premiat
internacionalment. Part de la mateixa documentació va ser la font per a una altra
sèrie més breu sobre Franco i per a un ampli reportatge sobre el comportament clandestí pro aliat de La Vanguardia durant la II
Guerra Mundial, explicat a través de documents dels serveis secrets angloamericans.
Mentre escrivia els reportatges vaig
veure que quedava un buit sobre el qual no
tenia documentació específica, per bé que
n’havien aparegut algunes pistes inconnexes. Em refereixo a l’Espanya de Franco i
la seva relació amb els jueus i l’Holocaust.
D’aquí va sorgir la idea o, més ben dit, la
necessitat d’abordar l’assumpte. I llavors
rastregem en els Arxius Nacionals del Regne Unit (The National Archives o TNA) atès
que les pistes procedien d’una notes xifrades de l’ambaixador Jacobo Fitz-James
Stuart i Falcó, XVII duc d’Alba, que va representar el règim de Franco a Londres
des de 1937 fins al 1945. En aquest cas les
keywords de recerca es van centrar exclusivament en termes com «jueus», «Espanya»,
«Alemanya», «nazis», «Shoah», «refugiats»… cosa que va produir una allau d’informació enorme i desconcertant. La seva
traducció, especialment la dels impactants
documents alemanys nacionalsocialistes,
van ser la base per a una altra sèrie de reportatges en els quals presentem l’oculta
complicitat activa i passiva del règim de
Franco amb Hitler i l’Holocaust. Novament
es fa el rastreig en arxius desclassificats. I el
resultat és que la història recent explicada
per periodistes –amb totes les limitacions
que això implica– va ser notícia d’impacte
internacional, i premiada, fins al punt que
el tema segueix vigent amb fermesa en el
moment d’escriure aquest text.
La conseqüència de tot això exposat és
lògica: si fets del segle xix o del xx han pogut ser notícia en el segle xxi és evident que
els mitjans de comunicació tenim l’obligació professional de rastrejar allò que va
succeir i explicar-ho. I el mateix argument
es pot aplicar als poders públics, obligats a
recopilar i preservar la nostra història documental i posar-la al servei dels ciutadans
amb la mateixa facilitat d’accés que els britànics, per esmentar un exemple. Com vaig
escriure en una altra ocasió, la memòria és
una arma de llarg abast que, quan es de-

senterra, s’esgrimeix i s’usa amb rigor, pot
impedir que es repeteixin velles vileses i
errors, o aconseguir que es col·loquin en el
seu lloc persones i fets. Crec que la investigació documental no és un terreny exclusiu
per a historiadors. Descartar el periodista
seria una falsa coartada i una sortida fàcil
per a molts mitjans. No obstant això, i malgrat que hem avançat en l’accés als arxius,
encara queda camí per recórrer. Un exemple per acabar: no és possible investigar
correctament l’anomenada «memòria històrica» espanyola si sobre la carpeta dels
sumaris de consells de guerra dels anys
quaranta, i sense més pistes, només es pot
llegir: «José Pérez y 39 más».

>> Document secret
desclassificat pels EUA,
en aquest cas de l’FBI.
Les anotacions del text
són dels responsables dels
diferents departaments
en què es treballà aquesta
informació. Aquest document,
localitzat per l’autor del
reportatge, conté dades sobre
les connexions entre
el franquisme i els nazis.

Eduardo Martín de Pozuelo
i Dauner és periodista.

La memòria és una arma de llarg abast que,
quan es desenterra, pot impedir que es repeteixin
velles vileses i errors
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