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Bon periodisme i monitoratge premiats
per l’APEC
La petjada dels deu anys d’europeisme de Jacques Delors com

a dia i, per això, l’APEC l’ha premiat per ser “un referent de

a president de la Comissió Europea (1985-1995) va situar els

professionalitat i esperit europeista”.

rotatius francesos com a referents de la informació europea. En

L’APEC ha decidit també lliurar enguany la Menció Honorífica

els darrers anys, l’avançament de la llengua anglesa i les noves

del Premi al Col·lectiu Emma, una associació privada que treballa

tecnologies han canviat les tornes. Avui, malgrat que el Regne

de forma desinteressada en corregir, quan cal, la imatge i el relat

Unit és un dels països més euroescèptics de la Unió Europea

del cas català als mitjans internacionals. La majoria dels mitjans

(UE), alguns diaris britànics ocupen aquell lloc i són referents

estrangers segueixen Catalunya des de Madrid.

en l’esfera pública i el discurs polític nacional.

Barcelona va tenir un Centre Internacional de Premsa (CIPB)

L’Associació de Periodistes Europeus de Catalunya (APEC) s’ha

que es va inaugurar pels Jocs Olímpics de 1992, però després de

fixat en la feina professional de molts anys del periodista David

vint anys de funcionament es va tancar a finals de 2011, a causa

Gardner, i també en la del rotatiu pel qual treballa, el Financial

de les retallades. L’APEC va criticar el tancament del CIPB.

Times (FT), que és un dels més respectats a Brussel·les. Per aquests

El Col·lectiu Emma fa un esforç permanent d’explicar i replicar

motius, l’APEC ha decidit atorgar-li el Premi “Ernest Udina a

a aquells diaris estrangers que publiquen articles esbiaixats sobre

la Trajectòria Europeista”, en la seva vuitena edició.

la realitat actual de Catalunya.

Gardner va viure els primers anys de la seva carrera a Barcelona

En els meus anys de corresponsal de TVE a Brussel·les, Le Monde

i se’n va enamorar. Després va ocupar la corresponsalia que el

era el rotatiu de referència. Ara ho és el FT, el diari més consultat

Financial Times té a Madrid. Van ser quatre anys que li van

pels euròcrates. Per aquest motiu, l’APEC reconeix la tasca

permetre conèixer bé la idiosincràsia de catalans i castellans per

professional d’un periodista i d’un mitjà que parlen de la Unió

entendre que som dues cultures diferents. Va analitzar la forta

Europea i de les seves polítiques des de la independència reflectint

personalitat nacional catalana. Després de Madrid, Londres, i

tots els punts de vista. I també ressalta l’esforç del Col·lectiu

després Mèxic, fins aterrar a Brussel·les per entendre la complexitat

Emma, el qual ajuda als mitjans estrangers a afinar la visió sobre

de les polítiques europees que ja des d’aleshores ha incorporat a

la realitat catalana.

tots els seus anàlisis periodístics globals. A més, Gardner és un
dels periodistes estrangers que millor explica les aspiracions de
Catalunya després dels darrers 11-S i les grans manifestacions

Teresa Carreras
Presidenta, Associació de Periodistes Europeus de Catalunya

que han fet sortir els catalans i les catalanes al carrer per defensar
les seves aspiracions nacionals. No admet pressions en el seu dia
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El periodista

El periodista

David Gardner: setting the highest
standards of a profession
Throughout his distinguished career at the Financial
Times, David Gardner has exemplified, fearless
independent journalism. On many of the outstanding
issues of the day - autocracy in the the Middle East,
regionalism in Europe, the US-led invasion of Iraq,
Israel’s colonisation of Palestine, the rise of Turkey and
the Arab spring - he has been on the right side of
history. Yet he has never succumbed to self-boosterism,
still less the celebrity status sought by some of his
peers. David has always preferred to let his pen do
the talking.
There are few journalists on the Financial Times who
write more elegantly or more originally than David
Gardner. True, his prose sometimes favours to a fault
the sub-clause and the parenthetical - but that is
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because he is and always will be determined to weigh
fully the pros and cons of the argument, as well as the
all-important nuance. In between, he will always find
room for the telling metaphor or the reworked cliche
in order to shed light on the subject at hand.
David’s great area of knowledge is the Middle East. His
mastery of the culture and history of the region stretches
from North Africa through Israel to Iraq and Iran. He has
written powerfully about Israel’s self-defeating policy toward
the Palestinians, defying pressure from many quarters to
pursue accommodation with Tel Aviv in the interests of a
quieter life. His leaders and columns on Israeli settlements
will stand the test of time. So will the warnings in his
award-winning book - Last Chance, the Middle East in the
Balance - that the day of the Arab dictators was over.

El periodista

The tumultuous events in Egypt, Libya, Tunisia and Yemen
as well as stirrings in the Gulf proved how prescient he
was.
David’s other area of expertise is Latin America and Spain,
where he served with distinction as a foreign correspondent
for the FT. His love for the Spanish language
and culture is infectious, and he has used it to great effect
to win the trust of sources where he has worked. The
result has been a torrent of wonderful prose capturing the
frustrations and magic of Latin America, particularly in
the days before the Brazilian economic miracle and the
commodities boom which has lifted other economies in
the region.

Finally, I would like to pay tribute to David as a fine European
correspondent. Having worked with him for several years in
Brussels, I can testify to his stamina at all-night summits, to
his gastronomic voyages of discovery (usually washed down
with a fine claret) and to his deep understanding of the way
Europe works. His writing on the Common Agricultural
Policy was peerless, as was his intuitive comprehension of the
relationship between the nation state and the regions, most
obviously in Spain. The FT has long prided itself on the
excellence of its European coverage. David Gardner will long
be remembered as the best of breed.
I commend his outstanding journalism.
Lionel Barber
Editor Financial Times
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Menció honorífica

12.01.2012

Replicar
Un mal que tenim és que no controlem la informació internacional. Fa anys que ho sabem:
els corresponsals són a Madrid i viuen en el núvol madrileny --literalment tòxic per al nostre
país. Haurien de fer millor la feina i no refiar-se tant de la caverna. Però, si no ho fan, nosaltres
no ens hem de cansar de replicar. Ahir ho va fer el conseller Mas-Colell.
En efecte, ahir el New York Times va publicar una carta del ’Minister of Economy and Knowledge
of Catalonia’ en què Mas-Colell posava els punts sobre les is de tanta propaganda espanyola
que va rebotant per la premsa internacional.
(Ep!, això no eximeix pas de fer al conseller les crítiques que pertoquin sobre la situació al
país...)
No ens confonguem: les cartes destacades del New York Times, com la de Mas-Colell, no
són qualsevol cosa. Tenen una gran tradició en el principal diari del món, es publiquen a les
pàgines d’opinió i normalment són molt seleccionades i signades per gent considerada
important.
Servirà de res? És clar que sí. Com serveix de molt l’activitat continuada del Col.lectiu Emma.
De moment, segons les normes internes del diari, han hagut d’enviar al periodista autor de
la informació errònia la carta del ministre abans de publicar-la. I el periodista ha entès que
els editors consideraven important el punt de vista de Mas-Colell que ell no havia tingut en
compte i que ara l’hi tindrà, segur. Pel seu propi bé. Replicar és un esforç permanent que
hem de fer, perquè també és un combat ideològic...
Segurament que el president Mas va posar Andreu Mas-Colell en aquest càrrec, entre més
coses, perquè al nostre país hi ha pocs economistes més respectats mundialment que ell. I
això obre portes. La del New York Times, sense anar més lluny.
Vicent Partal
Director de Vilaweb
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Replicar és un
esforç
permanent que
hem de fer,
perquè també
és un combat
ideològic...

04.07.2012

No ens expliquem bé cap enfora
Una de les coses que no estem fent bé és explicar-nos cap enfora. N’estem fent moltes
bé, la majoria crec jo. Però aquesta no sabem com enfilar-la. Hi ha casos de molt mèrit,
com és el treball del Col.lectiu Emma o articles com el que publicava ahir Il Vostro
Quotidiano que fan el seu forat. Però en general són una gota enmig de l’oceà i no es
pot dir que l’avanç de l’independentisme o el debat social sobre el dret a decidir siga
reconegut, de fet ni tan sols conegut, a fora.
Un dels automatismes que faig cada dia és veure què explica sobre nosaltres el

La majoria dels
mitjans
estrangers ens
segueixen des
de Madrid i
llegint els diaris
de Madrid.

news.google.com, probablement el més gran repositori de notícia que hi ha ara mateix
al món. I generalment només hi sortim pel Barça, pels Dragons Catalans de Perpinyà i
per alguna cosa de viatges o gastronomia. Rarament hi ha cap article de política, ni tan
sols de política interior. I descripcions que concorden amb el que es viu al carrer, ben
poques.
No passa perquè sí, això, és clar. La majoria dels mitjans.
Vicent Partal
Director de Vilaweb
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La tasca del Col·lectiu Emma
El Col·lectiu Emma, batejat així en homenatge a Emma
de Barcelona, filla de Guifré el Pilós, ha estat i és una peça
important en la projecció exterior del cas català. El que va
començar com una resposta espontània i gairebé individual
al biaix informatiu de determinats mitjans en llengua
anglesa, finalment ha esdevingut una xarxa informal de
voluntaris que, entre altres coses, dediquen part del seu
temps a garbellar els mitjans de fora cercant opinions sense
fonament i informacions inexactes sobre el procés polític
que ha engegat el Principat. Aquesta tasca de "vigilància
informativa" i resposta (no sempre pública) als mitjans
que no fan prou bé la seva feina és segurament el vessant
més conegut del Col·lectiu, però no l’únic.
Emma també porta anys fent feines molt més discretes.
Per exemple, facilitant el contacte de periodistes estrangers
amb persones clau en el marc del procés català i fent-los
de cicerone quan fa falta. O bé, procurant ajudar el personal
diplomàtic estranger a entendre què està passant a
Catalunya, per tal que puguin transmetre a llurs respectives
cancelleries una versió més completa i exacta de tot plegat.
Es dóna la paradoxa tràgica que, del conjunt dels estrangers
que informen sobre Catalunya a l’exterior, privadament o
pública, molt pocs dominen el català com per informar-se
a través dels mitjans del nostre país i, per tant, acaben
explicant allò que senten o llegeixen en els mitjans de la
metròpolis. Hi ha hagut avenços destacables en aquest
àmbit, petites victòries que ajuden a continuar endavant,
però queda moltíssima feina per fer si volem vèncer la
14

inèrcia de tres segles sense veu pròpia al món.
M’agradaria destacar algunes característiques de l’ADN
del Col·lectiu que, al meu entendre, fan que sigui un
producte amb DO 100% catalana. Primerament,
l’obstinació per preservar la seva independència de
moviments i de criteri, renunciant sistemàticament a
qualsevol subvenció pública. En segon lloc, una estructura
molt lliure, oberta i en xarxa (del tot inimaginable sense
l’utilització de les noves tecnologies), que permet als
voluntaris triar el seu grau d’implicació i dedicar-hi més o
menys temps, en funció de llur disponibilitat. En tercer
lloc, l’autocentrament, que impulsa Emma a prescindir de
tot allò que publiquen els mitjans espanyols, renunciant a
fer cap mena de "pedagogia" estèril. I finalment, la pulsió
i la fe d’un parell de persones-motor que, a base de
tossuderia, acaben construint tot un edifici a partir d’una
dèria personal: en Salvador i en Jaume, els veritables pares
de la criatura.
Al meu entendre, aquests valors tan genuïnament catalans
(la independència, la llibertat, el treball en xarxa,
l’autocentrament i l’empait d’un somni individual)
expliquen en bona mesura l’èxit d’Emma i ens permeten,
alhora, imaginar un futur col·lectiu esperançador per al
conjunt dels catalans.
Francesc Mortés
Col·lectiu Emma

Menció honorífica
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El Col·lectiu Emma: diplomàcia
pública en estat pur
Amb la gran manifestació de l’11 de setembre de 2012,
Catalunya es va situar com un dels centres d’atenció
mediàtica a nivell internacional. Des d’aleshores, s’ha fet
evident que una part important dels mitjans internacionals
estan informant sobre el procés polític que s’ha iniciat a
Catalunya mediatitzats pel relat dels fets que es fa des de
la capital de l’Estat. Sigui perquè la majoria dels
corresponsals internacionals hi estan basats i visiten poc
altres parts de l’Estat, o perquè molts mitjans s’informen
del que passa a Catalunya a través d’agències o mitjans de
la capital, sovint ens trobem amb unes cròniques que poc
tenen a veure amb la realitat. Per això és tan important
treballar, tant des de la societat civil com des de les
institucions, per oferir a aquests mitjans una informació
precisa del que passa a casa nostra.
En aquest marc, la Menció Honorífica al Col·lectiu Emma
és un acte de justícia, de reconeixement a la feina que de
manera desinteressada i professional ha fet en els darrers
anys, i en especial en els darrers mesos, per explicar la realitat
de Catalunya a l’exterior. Nascut l’any 2009 amb l’objectiu
de garantir l’accés de l’opinió pública mundial a una
informació rigorosa sobre el país, el Col·lectiu Emma ha
desplegat la seva activitat implicant gran quantitat de
col·laboradors d’origen i residència dispars tot aprofitant
al màxim les TIC i els avantatges del treball en xarxa.
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El Col·lectiu és una de les millors històries d’èxit de la
societat civil del nostre país en els darrers temps. Malgrat
la seva lleugera estructura, la seva capacitat d’incidència en
els principals mitjans internacionals i la qualitat de les seves
reaccions han ajudat a corregir el biaix de determinades
informacions aparegudes en la premsa estrangera, tot oferint
una imatge de Catalunya respectuosa amb la realitat. Durant
aquests anys, el Col·lectiu ha reaccionat a desenes d’articles
i reportatges publicats o emesos en mitjans de tot el món,
oferint-los amb gran diligència i en llengües diverses
informació rigorosa sobre la situació política o econòmica
del país. Les bones relacions que ha conreat i mantingut
amb periodistes d’arreu li han donat, a més, un accés
envejable a les redaccions de les principals capçaleres
europees i nord-americanes, incidint en l’opinió pública
internacional.
En resum, ens trobem davant d’un molt bon exemple de
diplomàcia pública, és a dir, de mobilització de la societat
civil en pro de la projecció d’una imatge positiva del país.
Felicitats a tots els membres i col·laboradors del Col·lectiu
Emma i gràcies per la vostra gran feina!
Albert Royo
Secretari general del Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya

Menció honorífica

Una eina eficaç
La primera vegada que vaig sentir a parlar del Col·lectiu Emma
va ser cap al 2009, tot llegint la carta de resposta que van enviar
al setmanari The Economist, la primera contesta que van fer a
un mitjà de comunicació internacional que va tenir ressò. Per
a mi va ser una gran alegria comprovar que hi havia gent
voluntària que es dedicava a fer pedagogia de cara enfora, a
internacionalitzar el cas català i els seus anhels de més democràcia
i de més llibertat.
La vintena llarga de professionals col·laboradors d’Emma, i el
seu cap visible, Salvador Garcia-Ruiz, es dediquen a explicar
com és Catalunya tal com el món ens hauria de conèixer, i no
pas com moltes vegades diuen els mitjans de comunicació que
som. Rastregen els mitjans internacionals, i si detecten algun
error contacten amb el periodista o el director del mitjà i els
envien dades oficials i contrastades perquè tinguin una visió de
l’altre costat. No es tracta de qüestionar o fiscalitzar res, sinó de
complementar el punt de vista, que moltes vegades està focalitzat
únicament en els mitjans de la capital de l’Estat. És recurrent,
per exemple, la visió que es té dels catalans com a gent egoista,
que sempre demanen més diners. Els col·laboradors d’Emma
envien dades fidedignes i oficials de com el dèficit fiscal cau
com una llosa sobre la ciutadania de Catalunya.
Davant d’aquesta feina, ens podem preguntar si Emma fa una
apropiació de la tasca periodística i fins i tot de les obligacions
governamentals. Jo diria taxativament que no.
Catalunya, un país sense estructures d’estat, té molt complicat
poder contrarestar certes inèrcies informatives, o fins i tot
maniobres d’intoxicació de certa premsa. Però com sempre,

Catalunya compta amb una societat civil molt viva i
organitzativa, i el col·lectiu Emma també és això: una associació
de professionals liberals, sense implicacions d’interès polític o
de lobby econòmic -però sí de país-, que fa més abastable la
feina ingent que tenen els corresponsals per poder destriar entre
tot el cabal d’informació.
D’altra banda, poden els periodistes estrangers tenir reticències
i pensar que la seva feina és qüestionada i sobretot influenciada?
No, jo diria més aviat el contrari. La informació que proporciona
el col·lectiu, ja sigui personalment o en articles, és un
complement important i un altre punt de vista que ajuda a
obtenir una informació més imparcial i objectiva. I és per això
que l’APEC li lliura enguany la Menció Honorífica del Premi
“Ernest Udina a la Trajectòria Europeista”.
La tasca eficaç de formigueta que fa Emma ja ha donat molts
fruits. Diaris tan prestigiosos i influents com The New York
Times o el Financial Times ja fa temps que parlen de
l’escanyament financer del qual és víctima la Generalitat. I la
seva feina discreta arreu del món per fer conèixer Catalunya ja
ha estat difosa en una dotzena de llengües.
Com a catalana, em fa goig l’existència del Col·lectiu Emma.
Com a periodista, celebro la feina que fan perquè són un suport
impagable i una font de consulta fiable per als col·legues
estrangers.
Bona feina als membres del Col·lectiu Emma de cara al futur!
Laia Massana
Periodista. Membre de l’APEC.Coordinadora Comissió Escarré
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Catalunya al món a través dels mitjans
de comunicació
El dilema universal ja el va definir Shakespeare fa una colla d’anys:
ser o no ser. Traduït a llenguatge mediàtic actual i referit als grans
mitjans de comunicació: aparèixer o no aparèixer. És més que evident
que Catalunya, com a mínim des de fa uns mesos, apareix. Per tant,
és. Se’n parla, interessa, atrau.
En poc temps, Catalunya ha passat d’omplir l’espai d’un breu a les
planes internacionals a ocupar les portades dels principals diaris
estrangers, des del Financial Times fins al The Washington Post. Als
ulls del món, Catalunya ha passat en poc temps de ser una regió
espanyola més, a ser una nació amb opcions de convertir-se en futur
estat independent. Fa tot just un any, Catalunya apareixia als mitjans
de comunicació internacionals en les informacions sobre el Barça i
en algun reportatge turístic sobre Barcelona. Ha passat de ser
mediàticament ignorada i inexistent a ser atractiva i sexi. Quan i per
què? És impossible establir una data concreta, però és obvi que la
manifestació de la Diada Nacional de 2012 marca un abans i un
després, també en aquest àmbit. Aquell clam clar i sense ambigüitats
té molta força i no es pot desoir fàcilment: més d’un milió de persones
surten al carrer i reclamen de manera alegre i pacífica que volen
Catalonia, next state in Europe. Alguns periodistes estrangers viuen
la marxa en directe, la resta vindrà en processó durant les setmanes
posteriors. Desenes de corresponsals i periodistes aterren a Barcelona,
hi fan estada, parlen amb membres destacats de la societat civil i amb
gent del carrer, passegen, observen, pregunten…, tornen a casa seva
i escriuen.
En tres mesos es publica i s’emet més sobre Catalunya del que s’havia
fet en tres dècades, amb un nivell de comprensió i aproximació a la
realitat al qual no estàvem gens acostumats. Després d’haver informat
amb certa desídia i un punt de sarcasme sobre les consultes populars
iniciades a Arenys de Munt o sobre la prohibició de les
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curses de braus, fins i tot els corresponsals estrangers, majoritàriament
instal·lats a Madrid, agafen més sovint el TGV per mirar d’entendre
què està passant a Catalunya. Un país que gent com la del Col·lectiu
Emma, merescudament premiats amb la Menció Honorífica de
l’APEC en l’edició d’enguany, o el conseller Andreu Mas-Colell,
no s’han cansat mai d’explicar amb paciència, dades i arguments,
de manera sempre encertada i sovint exitosa.
És així, també, com les eleccions del passat 25N aixequen un interès
mediàtic internacional mai vist, amb un centenar de periodistes
estrangers acreditats. El president de la Generalitat de Catalunya
no pot atendre totes les peticions d’entrevista que rep. Cal fer un
gran esforç didàctic de cara enfora: per a la majoria de periodistes,
i per a gran part dels seus lectors i la seva audiència, que Catalunya
vulgui marxar d’Espanya és una notícia sorprenent. És així com la
Generalitat decideix posar en marxa un programa específic per
explicar Catalunya al món i interactuar amb els corresponsals i els
periodistes estrangers, un programa batejat amb el nom d’Eugeni
Xammar.
La premsa anglosaxona, representada en aquesta edició del premi
“Ernest Udina a la Trajectòria Europeista” per en David Gardner,
és especialment procliu a entendre els posicionaments sobiranistes
catalans. Per cultura, per tradició democràtica i perquè els mitjans
de cada país no deixen de ser un reflex de la mentalitat política
nacional. Com ja s’ha vist en el procés escocès, la Gran Bretanya
té molta més facilitat per acceptar i entendre la plurinacionalitat
que no pas els estats de tradició centralista o jacobina.
Martí Estruch Axmacher
Director del Programa Internacional de Comunicació i Relacions
Públiques Eugeni Xammar de la Generalitat de Catalunya

Menció honorífica

El Col·lectiu Emma, una eina en un
país que necessita suplències
El Col·lectiu Emma és possiblement una de les eines sorgides de la
societat civil que més impacte i eficàcia ha aconseguit en els últims
anys i que més ha ajudat a explicar i a fer entendre la realitat nacional
catalana de manera internacional.
Aquesta tasca ha restat molt abandonada en la història, des de la
transició democràtica han aparegut moltes iniciatives de projecció
exterior a Catalunya però cap d’elles dotada de mitjans necessaris ni
reeixida. Vull recordar a través d’aquestes línies un dels referents del
nostre país, Josep Benet, qui durant la resistència al franquisme i
després, en la transició, tenia la dèria encertada que Catalunya havia
de projectar-se políticament al món. Ell mateix, mancat de mitjans
va reunir-se, durant la transició democràtica i també en els últims
anys del franquisme, amb els principals corresponsals internacionals
de premsa a Madrid per explicar-los de primera mà el procés cap a
la democràcia i l’autonomia de Catalunya, i també les seves dificultats.
Un dels èxits fonamentals de Benet fou la seva amistat amb el
corresponsal del diari Le Monde a Madrid, el qual va convertir la
capçalera francesa en el diari estranger més llegit per les forces de
l’oposició democràtica catalana. Benet no va acabar aquí: va empènyer
–aquesta vegada sense resultats positius– diversos empresaris catalans
i el propi Jordi Pujol a vendre’ls la idea que Catalunya havia de fer
un diari a Madrid. Una publicació que expliqués la política espanyola
amb visió catalana i que fos el centre d’informació i relació amb la
premsa internacional a la capital de l’Estat.
Durant la mateixa època sorgiren també diferents projectes, un d’ells
en el qual jo mateix hi vaig participar, i que va ser inspirat per Josep
Benet: la creació de Notícia de Catalunya, un dossier de premsa i
quadern en llengües castellana i anglesa en el qual s’informava els
corresponsals de premsa internacional a Madrid (així com 200

intel·lectuals espanyols) sobre la realitat catalana. La iniciativa, però,
quedà frustrada per la manca de suports i la falta de sentit d’Estat
de la classe política catalana.
És, doncs, una gran satisfacció per part meva que un grup de
professionals constitueixin des de 2009 un equip semblant al que
va fer Josep Benet o, temps després, Notícia de Catalunya. Per
desgràcia, el Col·lectiu Emma ha hagut de sorgir de la societat civil
i de manera desinteressada pels seus col·laboradors durant anys, però
això demostra una vegada més la força i la voluntat d’ésser de la
societat civil.
La realitat que distingeix l’APEC amb la Menció Honorífica del
premi “Ernest Udina a la Trajectòria Europeista” al Col·lectiu Emma,
és un exemple de què, tot i la insensibilitat durant anys de les nostres
institucions nacionals i tenint en compte la incapacitat de construir
aparells de projecció exterior potents i amb mentalitat d’Estat, una
vegada més són els catalans autoorganitzats els qui fan la tasca de
suplència d’allò que haurien d’haver fet les nostres institucions.
El Col·lectiu Emma podria ser un exemple pilot per les necessàries
estructures d’Estat que s’han de preparar a Catalunya properament
per a poder-nos dotar de la capacitat de tenir, el dia de demà, un
estat, i que aquest pugui disposar de les eines de normalitat de què
gaudeix qualsevol altre país del món.
Vull felicitar, doncs, a tots i cadascun dels components del Col·lectiu
Emma: són un exemple de la voluntat de construir, d’ésser, i una
evidència també de què ho aconseguirem.

Miquel Sellarès
Periodista

19

André Fontaine i Catalunya

D’esquerra a dreta: Adèle Fontaine amb el pare Marc Taxonera i
Agnès-Christine Fontaine, durant la seva visita a Montserrat,
el juny 2012 © Teresa Carreras

André Fontaine (1921-2013), periodista, un dels grans
analistes de les relacions internacionals durant el període de
la Guerra Freda que va fer gairebé tota la seva carrera al
rotatiu francès Le Monde i que l’any passat va rebre la Menció
Honorífica de la setena edició del Premi “Ernest Udina a la
Trajectòria Europeista”, de l’Associació de Periodistes
Europeus de Catalunya (APEC), va morir el passat disset de
març a casa seva, a París.
La seva filla Agnès-Cristine Fontaine i la seva néta Adèle
Fontaine van rebre la Menció Honorífica 2012 de mans de
Ramon Font, president del CAC. La filla va agrair en nom
del seu pare aquest premi de la professió. Agnès-Cristine va
afirmar davant el públic reunit a l’Aula Europa que “el
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nostre pare ens ha ensenyat a ser austers i a no acceptar
regals. Aquesta Menció Honorífica l’agraeix, perquè procedeix
de la professió, del seus col·legues, els periodistes catalans
de l’APEC, amb qui comparteix els valors europeistes”.
Va ser reporter, cap de secció, redactor en cap, editorialista
i director del rotatiu Le Monde. Quan es va jubilar continuava
tenint despatx al diari i escrivint els seus lúcids anàlisis de
política mundial. Va ser llicenciat en Lletres i Dret i va
publicar la història de la Guerra Freda, en dos volums, que
encara avui és un llibre de referència. Per a ell, el periodisme
era un braç imprescindible en els estats lliures i democràtics.
Havia dit moltes vegades que el periodisme era un
contrapoder als poders establers.
André Fontaine, a través del periodisme, va situar Catalunya al món
quan era cap de la secció d’internacional del rotatiu francès. El seu
contacte amb Josep Benet va facilitar la publicació de l’entrevista
feta pels seu corresponsal a Madrid, José-Antonio Novaïs, amb l’abat
Escarré que feia una dura crítica al règim franquista i que fou
publicada el 14 de novembre de 1963. Fontaine va visitar diverses
vegades el monestir de Montserrat.
L’APEC, a través de la Comissió Escarré commemorarà enguany,
conjuntament amb el Monestir de Montserrat, Le Monde, la
Generalitat, l'Ajuntament de Barcelona, el Col·legi de Periodistes,
el Diplocat, la UAB i diverses personalitats de la societat civil, el 50è
aniversari d’aquelles declaracions com una efemèride periodística i
històrica. Així, André Fontaine i Le Monde restaran a través vinculades
per sempre a la història de Catalunya.

Associació de Periodistes Europeus de Catalunya (APEC)

Redacció central Financial Times (FT), Londres © Charlie Bibby

Redactors del FT treballant © Rosie Hallam
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Periodistes a la sala de premsa de la Comissió escoltant Marcelino Oreja. 8/2/1995 Destaquem al centre a fila sis, Fernando Pescador,
periodista d’El Correo-Grupo Vocento, darrera Teresa Turiera de Catalunya Ràdio, a la seva esquerra Ramón Lavín, d’Expansión, dos seients
a la dreta de la Teresa, l’Isidre Ambrós, de La Vanguardia. A la segona fila a la dreta Montserrat Radigales, El Periódico © EC
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Els premiats d’enguany, un gran encert
L’actual procés de transició nacional que viu Catalunya és
apassionant des de molts punts de vista. El món se n’ha adonat
i ens observa amb atenció des de la famosa manifestació de la
Diada Nacional de 2012. En un món globalitzat, també
informativament, és molt important fer arribar un missatge
clar i objectiu a aquests observadors, explicar les nostres
aspiracions nacionals i raonar-ne la legitimitat. Però qualsevol
relat informatiu està subjecte a múltiples interpretacions i, en
aquest punt, es fan imprescindibles la pedagogia, la recerca
informativa i l’anàlisi objectiu i no esbiaixat.
Europa, com a marc natural de pertinença de Catalunya, esdevé
el primer objectiu. Per això celebro que enguany l’Associació
de Periodistes Europeus de Catalunya hagi concedit el premi
“Ernest Udina a la Trajectòria Europeista” al periodista David
Gardner, i una Menció Honorífica al Col·lectiu Emma.
David Gardner ha sabut, al llarg de la seva trajectòria professional,
explicar de forma molt pedagògica l’abast i les implicacions del
procés d’integració europea. Amb un estil molt característic,
barreja de periodisme d’anàlisi i educatiu, imprimeix en els seus
articles un to fresc i amè, facilitant l’aproximació del lector al
tema exposat sense establir posicionaments apriorístics. En el
context actual del nostre país, Gardner ha tingut l’habilitat
d’encabir el relat de les aspiracions de Catalunya des d’aquesta
manera de fer tan pròpia, fent que els seus articles hagin
esdevingut un instrument important per a la difusió del procés
català en l’àmbit internacional. La seva visió global dels temes
i l’anàlisi profund del context fan que els seus articles esdevinguin
referents d’un periodisme veraç i plural.
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D’altra banda, el Menció Honorífica al Col·lectiu Emma és
un clar reconeixement a la gran feina de seguiment de la
premsa internacional que ha fet una sèrie de gent de manera
gairebé tan discreta com eficaç. Aquest col·lectiu ha aconseguit
fer d’altaveu de les informacions sobre Catalunya aparegudes
arreu del món i sobretot corregir, tot aportant coneixement i
dades, possible visions esbiaixades o incompletes de la realitat
catalana. La xarxa de catalans i no catalans repartits per tot el
món que configuren el Col·lectiu Emma fa una excel·lent
tasca de sensibilització informativa, no tant per defensar un
posicionament específic sobre la realitat catalana com per
defensar un periodisme objectiu, basat en informacions
contrastades, que no faciliti la manipulació de l’opinió pública
en favor d’una o altra causa de forma arbitrària.
A l’era de la informació és més necessari que mai un periodisme
plural, on hi tinguin cabuda moltes sensibilitats, però sens
dubte esdevé imprescindible que aquest faci la seva tasca de
transmissor rigorós, veraç i no partidista. El periodisme
pedagògic de David Gardner i el monitoratge del Col·lectiu
Emma fan una gran contribució a la tasca d’informar i nodrir
de coneixement l’opinió pública. Amb ells, el periodisme i la
informació recuperen la credibilitat i actuen com a intèrprets
i transmissors d’una realitat que, en el cas de Catalunya, ja
hem dit que és apassionant.
Roger Albinyana
Secretari d’Afers Exteriors i Unió Europea de la Generalitat
de Catalunya
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Periodisme amb majúscules
Des de fa anys, l’Associació de Periodistes Europeus a Catalunya
lliura el Premi “Ernest Udina a la Trajectòria Europeista” a
professionals que han destacat pel seu compromís europeista.
A professionals que són exemples a seguir, font d’inspiració per
a les noves generacions de periodistes i punts de referència
indiscutible de rigor, d’objectivitat i de lucidesa.
Enguany, aquest guardó recau en un periodista que representa
a la perfecció l’esperit d’aquests premis. Perquè parlar d’en David
Gardner és parlar de periodisme en majúscules. És parlar d’estima
i defensa d’una professió clau en tota societat democràtica, de
la qual ell, amb la seva extensa trajectòria professional, és un
dels màxims exponents.
Parlar d’en David Gardner és també parlar d’objectivitat, de
veracitat, de lucidesa, d’imparcialitat i d’anàlisi en profunditat.
Perquè en les seves cròniques, o en els seus articles d’opinió, ell
no només ha relatat fets i ens ha apropat a realitats llunyanes.
Ens ha brindat, sobretot, l’oportunitat de conèixer en detall
situacions complexes, l’anàlisi de les quals requereix d’una mirada
pausada i una ment desperta.
David Gardner no es queda en la superfície, ni es limita a narrar
les veritats assumides i planteja noves preguntes. La seva és una
actitud crítica que busca anar més enllà de les versions oficials
o les anàlisis maximalistes. És una actitud compromesa per
desvetllar els subterfugis i per oferir una perspectiva plural que
tingui en compte totes les variables, tots els actors implicats i
tots els punts de vista. Ell és d’aquells periodistes que
sistemàticament contrasta les informacions.

Des de l’Espanya de la transició a l’Orient Mitjà, des de l’Amèrica
Llatina a Brussel·les i Àsia, David Gardner ha estat present en
moments clau de la història recent mundial. A través de les seves
cròniques hem pogut entendre millor el nostre present i
comprendre amb major certitud les dinàmiques que modelen
el futur.
Les seves contribucions al periodisme internacional han estat
cabdals i el seu exemple, imprescindible. Sens dubte, en un món
cada cop més global i interconnectat, professionals com en
David Gardner són cada cop més necessaris.
Com també ho són iniciatives com les del Col·lectiu Emma,
que enguany rep la Menció Honorífica del Premi “Ernest Udina
a la Trajectòria Europeista”. Perquè a través de tots ells -magnífics
periodistes i professionals amb visió global- estem explicant
realitats de proximitat a un públic mundial. Estem oferint en
temps real anàlisis de gran valor sobre situacions moltes vegades
desconegudes en altres punts del món.
Estem, en definitiva, fent periodisme. Periodisme de veritat.
Periodisme compromès amb el món.
Xavier Trias
Alcalde de Barcelona
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El Financial Times i Europa
Sovint, és difícil establir els criteris per avaluar la qualitat
d’un treballador. En el cas dels portaveus de la Comissió
Europea, el que millor mesura l’èxit dels seus esforços és si
el seu comissari apareix a les pàgines salmó del Financial
Times (FT). L’edició europea d’aquest prestigiós diari econòmic s’ha convertit -i roman- en el mitjà de referència per a
la política comunitària.
Alguns troben estrany que sigui un diari originari d’un país
d’europeisme tan qüestionable com la Gran Bretanya qui
serveixi de referència en política europea. En la meva opinió,
en canvi, el fet és perfectament lògic. En primer lloc, la
premsa escrita, tal i com la coneixem ara, va néixer al Regne
Unit. En el cas del FT, la primera edició va veure la llum el
9 de gener de 1888, és a dir, que tot just acaba de celebrar
el seu 125è aniversari! En segon lloc, els mitjans anglosaxons
en general, i els britànics en particular, sempre han estat
molt gelosos de la seva independència i de la seva lluita per
l’objectivitat, combinat, si més no, amb la premsa seriosa,
amb unes formes exquisides. És precisament el seu zel per
la independència el que els fa tan creïbles. En tercer lloc,
perquè l’anglès, malgrat que això no agradi a tothom, s’ha
convertit en la koiné universal, en la llengua franca que
tothom entén.
Tanmateix, el que realment ha fet del Financial Times el
referent de la premsa que tracta la informació europea no
és cap de les raons abans citades, sinó la professionalitat dels
seus periodistes. I en aquest sentit en David Gardner és un
exemple que mostra millor que d’altres del que parlo.
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En David Gardner té el gen europeu de naixement, ja que
va veure la llum a Brussel·les, la capital d’Europa. Després
d’una sòlida formació acadèmica, que inclou el seu pas per
la prestigiosa universitat d’Oxford, va començar la seva
carrera periodística al FT com a corresponsal i va ser Espanya
el seu primer destí. Primer des de Barcelona, ciutat que el
va seduir aviat, i després des de Madrid, des d’on va ser
testimoni i cronista privilegiat dels difícils anys de la transició.
Com a corresponsal a Brussel·les, entre 1990 i 1994, va
cobrir els anys de la Comissió Delors, el tractat de Maastricht
i la creació d’un autèntic mercat interior. El seu coneixement
de la realitat espanyola i europea és doncs de primeríssima
mà.
Molts altres periodistes han ocupat les oficines del FT a
Brussel·les després de la partida de David Gardner. I precisament la feina ben feta d’aquests professionals, la seva insistència,
el seu accés privilegiat a les fonts i la seva admirable capacitat
de síntesi i d’anàlisi el que ha fet del FT el mitjà de referència.
Per això, a Brussel·les, la pregunta filosòfica “Què és la
veritat?”, té per a molts una resposta tan senzilla com significativa: “el que digui el Financial Times”.
Ferran Tarradellas
Director de la Representació de la Comissió Europea a Catalunya
i Balears
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Gardner, el Financial Times i l’opinió
pública europea
David Gardner va néixer a Brussel·les. Però aquesta dada de
la seva biografia no és la que més ràpidament el distingeix
de la majoria dels seus compatriotes periodistes. Ho és molt
més la manera, propera i distant alhora, amb què sempre ha
tractat el temes relacionats amb Europa. Propera, perquè no
escriu mai del que no sap de primera mà. Distant, perquè
fins i tot amb un tema tan caricaturitzat per bona part dels
mitjans britànics com és la Unió Europea, no intenta imposar
la seva opinió ni, encara menys, explicar les coses per obtenir
la simpatia o l’acord del lector.
En David és un periodista de la vella escola. Dels afortunats
que encara han viscut els anys en què un redactor seia amb
un bolígraf i una llibreta, investigava, reflexionava i dedicava
el màxim de temps possible a les seves històries i anàlisis.
Com a bon director, abans de seure al cap de taula de la
secció d’Internacional del Financial Times, ha voltat per tot
el món. Precisament, Gardner va començar el seu viatge
professional a casa nostra vivint dos anys a Barcelona, per
després iniciar-se com a corresponsal a Madrid durant els
anys 1978-1980. Més tard, trepitjaria les oficines del seu
diari a Mèxic, Orient Mitjà (és imprescindible el seu llibre
Last Chance: The Middle East in the Balance), Nova Delhi...,
deixant-se caure per la seva Brussel·les natal entre els anys
1990 i 1994.

Eren els anys d’una Unió Europea que només pensava en
anar endavant, amb el Tractat de Maastricht ampliant els
drets i els deures de la ciutadania europea, que el periodista
i el seu prestigiós diari sempre van saber explicar d’una
manera rigorosa i propera.
I és que no podria parlar d’en Gardner sense parlar del Financial Times, ni parlar d’aquest diari sense parlar d’Europa. El
Financial Times és un reconegut líder d’informació però,
encara més important, ha sigut durant molts anys un mitjà
clau per a la formació de les elits per les quals ha començat
a bastir-se l’opinió pública europea. Sense el Financial Times
no es podria traçar la història política de la Unió o resseguir
la creació de la moneda única.
“El Financial Times preveu una manifestació multitudinària
per la Diada de Catalunya” era el titular que es repetia en
diversos mitjans catalans i espanyols el passat 6 de setembre
de 2012. Era la veu d’en David Gardner, un mestre del
periodisme que, una vegada més, apamava la realitat d’un
país europeu amb intel·ligència i rigor.
Jaume Duch
Portaveu del Parlament Europeu i director de Mitjans
de Comunicació

27

L’homenatge

Gardner knows
David Gardner is the very best kind of British journalist inquisitive, scrupulous and sometimes so passionate as to
become really quite revved up.
When we first met in the press room of the EU Commission,
he seemed an emanation from an older, wiser, kinder school of
journalism - perhaps the Times of Graham Greene.
But when Gardner thinks someone is holding out on him, look
out.
A hectic flush appears on his cheeks. The ice cubes shake in his
Campari. A long and crooked forefinger reaches out and he
jabs the obscurantist official until he coughs.
Many a happy hour we spent getting discreetly sozzled in the
Breydel building, and I stuck close not just because he is such
good company.
Only David Gardner - with his Jesuit training - could follow
the labyrinthine negotiations of the GATT Uruguay Round.
Day after day he would break news of the latest French position,
or the attitude of the American delegation to endive subsidies.
No one else could follow it. No one else could fathom the
Uruguay Round.
Is Uruguay round by the way? What shape is Uruguay if not
round? Gardner knows.

Boris Johnson
Journalist
Mayor of London
Boris Johnson periodista de The Times i The Daily Telegraph
dret a la sala de premsa de la Comissió 12/4/1991 © EC
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Helmut Kohl, canceller de la República Federal Alemanya, dirigint-se als periodistes a la seu
de la Comissió 15/5/1996. Autor: Christian Lambiotte © EC
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Jacques Delors, president de la Comissió Europea fent una conferència de premsa
sobre el Llibre Blanc. Està acompanyat del portaveu Bruno de Thomas. 12/8/1993 ©

Conferència de premsa de Jacques Delors. Destaquem primera fila a l’esquerra, Lionel Barber, actual editor del Financial Times (FT), dos
seients a la seva esquerra, David Gardner, FT i premi Ernest Udina 2013. A la fila del darrera dos seients a l’esquerra, Boris Johnson,
periodista i actual alcalde de Londres. Sis files més endarrera, Jaume Masdeu de TV3. 12/8/1993 © EC
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A correspondent with passion and knowledge

Foto de David Gardner i Quentin Peel, a Londres

During a career of 35 years with the Financial Times, as a
foreign correspondent, leader writer and columnist, David
Gardner has earned a reputation as one of the newspaper’s
most perceptive, passionate and incisive writers about
politics and people. His focus has ranged from the
intricacies of reforming the European Union’s common
agricultural policy in Brussels to the privatisation process
and social tensions in India, before indulging his lifelong
fascination with conflict and religion in the Middle East.
His knowledge of and interest in both Christianity and
Islam helped inform his writing on Europe and the Arab
world, giving him a particular insight into the tensions
between fundamentalists on all sides.
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He was educated by Jesuit priests at Stonyhurst College, a
Roman Catholic boarding school in the north-west of
England, befote attending Oxford University where he was
a contemporary of Tony Blair, former UK prime minister,
at St John’s College.
As Middle East editor for the FT, and then chief leader
writer, he was one of the most powerful critics of the US-led
war in Iraq - and of Mr Blair’s support for it - and of Israel’s
settlement policy in occupied Arab territories, based on
his experience and deep knowledge of history in the region.
Before that, however, his focus on societies in transition,
on revolutions and democratisation, was honed in the early
years of post-Franco Spain in the late 1970s, and in central
America in the 1980s.
David began working for the FT as a correspondent in
Spain in 1978, the year of the referendum on the
post-Franco constitution, when he was based in Barcelona.
It led to a profound interest in the tensions in Spanish
politics between centralism and federalism, and the
development of Basque and Catalan nationalist movements.
He moved to London in 1980 to join the team that
launched the FT’s international edition, before becoming
correspondent in Mexico from 1984-89. He travelled widely
in central America, covering the upheaval in the region
ranging from the flawed Sandinista revolution and civil
war in Nicaragua, to the corrupt dictatorship of President
Noriega in Panama.
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As a correspondent in Brussels from 1990 to 1994, David
was forced to switch his attention from civil wars to
interminable EU negotiations - over the Maastricht treaty
as much as agricultural reform - demonstrating his capacity
to explain the intricacies of faro subsidies as well as he had
analysed revolution and US dirty wars and diplomacy in
central America. All those skills stood him in good stead
when he became Middle East editor in 1995, coming full
circle back to the region where he had lived as a boy when
his father was a British diplomat in Cairo and Beirut.
David summarised his knowledge and his passion about
the Arab world, and his deep pessimism about US and
European policy in the region, in his acclaimed recent book
Last Chance: the Middle East in the Balance.
“It is difficult to exaggerate the importance of this angry
book,” wrote Chris Patten, former European commissioner
for foreign policy, and governor of Hong Kong, in a review
in the FT. “It is almost equally difficult … to avoid a
growing feeling of gloom that… the wise if uncomfortable
advice here is unlikely to be heeded.”
David would be depressed, but not very surprised at such
a conclusion.
Quentin Peel
Berlin Bureau Chief of Financial Times

Gardner is among the rare
breed of journalists who
manage to combine the
best of those two tribes
Most foreign correspondents belong to one of two distinct tribes:
the first spend their career moving from country to country, spending
at most three or four years in every posting. The second remain for
decades, if not for life, in the same foreign country, wedded to a
particular story, culture, history and language. David Gardner is
among the rare breed of journalists who manage to combine the
best of those two tribes - the breadth and flexibility of the first with
the commitment and passion of the second. He is most noted as a
superb writer and analyst on Middle Eastern affairs, but feels equally
at home, and makes his readers feel at home, when he writes from
Istanbul, from Madrid and - indeed - from Barcelona. David’s interest
in Spain dates back to his time as a correspondent in Madrid more
than three decades ago. What is striking, however, is that he never
seems to have lost touch with either the story or the people. His
latest pieces from Spain are not just laced with the accumulated
knowledge of more than 30 years, but are as fresh and perceptive as
those of reporter just landed. Though not everyone in Spain likes
what the FT - and David - have on occasions written about the
country, the paper continues to be read closely and carefully by many
Spanish decision-makers. If the FT is heard today as an outside but
influential voice in Spain’s raucous political debate, that is not least
the result of David Gardner’s journalism over many years.
Tobias Buck
Chief Correspondent Madrid of Financial Times
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La conversa ininterrompuda
Abans que fóssim globals, Brussel·les ja era global. Els periodistes
que hem tingut el privilegi de passar per la capital belga una llarga
temporada com a corresponsals, quan encara Internet no existia,
no hi havia telèfons mòbils a l’abast dels periodistes i la Xina i
l’Índia no havien emergit, vàrem poder tenir un tast avançat del
que seria la globalització, també potser en els aspectes més durs,
gràcies a la vida política i periodística de Brussel·les, convertida
com a seu de les institucions europees en la capital d’Europa i
en una de les més vibrants capitals diplomàtiques, polítiques i
de negocis del món.
Una de les primeres institucions en l’avantguarda de la globalització
quan ningú parlava de globalització és el diari londinenc Financial
Times, els periodistes del qual són i han sigut sempre personatges
destacats de l’escena periodística brussel·lesa. Sóc testimoni del
seu paper en els anys en què vaig coincidir i vaig tenir l’oportunitat
diària d’intercanviar amb ells parers i informacions a la sala de
premsa de la Comissió, en el moment central de la jornada
europea que és el briefing dels portaveus dels comissaris. David
Gardner era un dels corresponsals del FT, i no li faltava bona
companyia, doncs en aquells anys el cap del despatx del diari
londinenc era l’actual director Lionel Barber, i tots dos podien
competir a l’hora de preguntar sobre qüestions polèmiques amb
Boris Johnson, corresponsal aleshores del Daily Telegraph i ara
alcalde de Londres, que superava en euroescepticisme a qualsevol
britànic, inclòs el primer ministre de l’època, John Major.
David tenia aleshores, i sempre ha tingut, una excel·lent relació
amb els col·legues hispànics, degut entre d’altres coses a què ha
fet de corresponsal a Madrid, Mèxic i Amèrica Central, de manera
que ens coneix molt bé a tots nosaltres, potser millor del que
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nosaltres el coneixem a ell. Al final del dia, després d’escriure la
crònica, pocs periodistes brussel·lesos podien oferir millor conversa
i anàlisi de la jornada política al voltant d’una cervesa, normalment
al pub irlandès de la cantonada.
Tot i el seu arrelament a Brussel·les, David és un corresponsal de
zones càlides, per la temperatura atmosfèrica però també política.
A més d’escriure des d’Amèrica Central en temps de guerrilles i
de guerres civils, també ho ha fet des de Delhi i darrerament des
del Líban. Sempre amb una elevadíssima professionalitat, però
a la vegada amb passió i compromís i amb el punt de compassió
pels dèbils i d’amor a la llibertat que ha d’acompanyar necessàriament la mirada crua i realista sobre el món. De fet, en l’estela del
millor periodisme britànic, que és la que va marcar George Orwell.
Com l’autor de 1984, David coneix molt bé Catalunya, i també
el País Basc, dels quals ha escrit sobre els respectius conflictes
amb l’Estat central.
Les bones amistats permeten el miracle de reprendre el fil de les
converses al cap dels anys com si fos ahir mateix que les haguéssim
interromput. Quan en David ha passat per Madrid o Barcelona,
en temps ben recents, jo he tornat a reprendre amb ell les nostres
converses brussel·leses, aquest cop al voltant de la crisi de l’euro
i de les reivindicacions del sobiranisme català, exactament com
si el temps no hagués passat. Ara, tot i esperant veure’l amb motiu
del premi que porta el nom de l’estimat i enyorat Ernest Udina,
vull felicitar-lo i congratular-me del reconeixement a la seva feina
per part dels periodistes catalans.
Lluís Bassets
Periodista de El País
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De los de antes
Debí conocer a David Gardner en la barra del bar del
Charlemagne, donde en aquella época se reunían los consejos
de ministros europeos en Bruselas. Era 1993 y me lo presentó
Miguel de Santiago Juárez, el mejor consejero de información
que jamás haya tenido una embajada española y una de las
personas más inteligentes que ha tenido la Administración
española. Era tan inteligente que los más tontos le tomaban
por tonto. Miguel, como yo, acabada de llegar y, al igual que
a mí y que a David, le gustaba la barra.
Gardner no tardó mucho en marcharse de Bruselas y me lo
encontré años después en Londres, donde coincidíamos a
menudo en unas tertulias anglo-españolas que organizaba
Jimmy Burns. A diferencia de otros colegas locales, David fue
siempre un tipo afable y accesible. Tenía la ventaja de dominar
a la perfección el castellano, lo que siempre ayuda cuando las
pintas empiezan a trabar la lengua.
El mejor elogio que se puede hacer de David Gardner es decir
algo que hace unos años podía haber sonado a un desprecio:
es un periodista de los de antes. No precisamente por su gusto
por las gabardinas, la Guinness o porque al menos hasta hace
poco aún le gustaba echarse algún que otro pitillo (¿se pueden
contar estas cosas?). Un periodista a la antigua porque es de

los que van a los sitios, habla con la gente y explica lo que pasa.
Con los barroquismos justos y dando al lector la guía necesaria
para comprender el contexto de las cosas, porque poco se
entiende si el periodismo es una mera sucesión de datos de los
que no se conoce el texto. Con esa facilidad que tienen las
grandes plumas del Financial Times para explicar con sencillez
los temas más complejos, con la mezcla justa entre lo político
y lo económico.
Gardner ha sido siempre un todo terreno especialmente atraído
por el mundo hispano, en el sentido más amplio de la palabra,
por el mundo árabe y también por Europa. Siempre se ha
acercado a Europa con esa distancia crítica que tan a menudo
se echa en falta en nuestra prensa (en ese pecado me pongo en
primera fila), pero sin la patética fobia del ignorante que tanto
sobra en la prensa británica. Gracias por todo eso David. No
te jubiles nunca.

Walter Oppenheimer
Periodista de El País
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David Gardner, el professional
Si hi ha un professional que practica el periodisme de la “millor
qualitat”, aquest és, sense dubte, David Gardner.
Durant els trenta-cinc anys que ha passat exercint la professió al
Financial Times, ’tòtem’ de la premsa anglosaxona i mundial, ens ha
deixat nombroses proves d’aquest professionalisme de primera en
forma de desenes d’articles d’opinió i de centenars de cròniques.
Els que, a més, l’hem vist sovint en rodes de premsa, reunions
informatives i preparant peces pel diari sense signar, les que sovint
tenen més impacte, com ara els influents editorials, podem confirmar
que en David pertany a una raça de professionals pels qui el que
compta és donar al lector una bona informació, treballada, contrastada
i documentada. Però no només això. Amb un bona dosi d’anàlisi
afegida. Cap de les paraules que escriu és en debades. Tot té sentit.
Recordar com aquest professional fora de sèrie es movia per
Brussel·les ara fa vint anys és entre divertit i emocionant. Discret,
com si intentés dissimular que representava el mitjà de comunicació
més influent de la sala de premsa. Obert amb els companys de
diaris, ràdios o cadenes de televisió molt més modestos.
El recordo com si fugís del protagonisme que li atorgava ser ja un
experimentat corresponsal i pertànyer a la redacció del diari que
polítics i funcionaris festejaven i temien a l’hora. No es deixava
impressionar per res, per ningú. Només per buscar i trobar la bona
informació. L’endemà d’haver-lo vist en segon pla, trobaves sempre
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en el FT la seva peça: més rica en informació, amb tots els detalls
treballats i pensats. Era la més matisada i més ben plantejada de
les que sortien publicades.
Amb aquest estil imbatible i amb 35 anys d’experiència tant a la
redacció central a Londres com per tots els continents, en David
té un profund coneixement del món. És el corresponsal global per
excel·lència, després d’haver exercit a Amèrica, sobretot la Central
i la del Sud, Àsia, Europa i en particular el Pròxim Orient, i d’haver
treballat, reflexionat i escrit sobre guerres, crisis, processos polítics...
En tots els indrets on ha viscut, com a periodista ha contribuït al
coneixement que tenim amb uns relats exquisits, imprescindibles.
Des dels que va fer sobre l’Espanya postfranquista, ara fa més de
tres dècades, als que l’any passat va escriure sobre el complicat
moment a Catalunya i les complexes relacions amb Madrid. Veure
que era precisament ell qui el FT enviava per cobrir informativament
parlant el trencaclosques actual, em va alegrar. Que el món llegís
sobre la situació aquí a través d’ell, de les seves anàlisis, era un motiu
de confiança. Si hi ha una versió dels fets ben construïda, que més
s’acosta a la realitat i que més matisos aporta, és la seva.
Ens ha ensenyat i delectat amb les seves cròniques. Ha aportat el
coneixement d’un investigador, l’entusiasme d’un divulgador,
davant multitud d’audiències, i l’anàlisi d’un intel·lectual compromès
a esbrinar el perquè del present, estudiant el passat i buscant les
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claus del futur. El seu treball sobre la convulsa regió del Pròxim
Orient, que coneix pam a pam, és un exemple de com mirar el
passat i pensar sobre el que vindrà. El seu llibre The last chance:
The Middle East in the Balance és una joia en aquest sentit. El 2009,
divuit mesos abans de les revoltes àrabs, s’interrogava sobre les
tiranies de la regió, el suport que Occident els donava i les
nombroses qüestions que obriria un procés de canvis, si finalment
s’encetaven. El llibre exposa les contradiccions i jocs polítics d’uns
i altres, així com els riscos d’un procés democràtic a tota la regió.
Com si endevinés el que estem vivim en l’actualitat!

El seu treball li ha aportat premis i distincions d’arreu. Ara s’hi
suma el de l’APEC. Un premi local, amb ambició europea, per a
un periodista veritablement global.
David, gràcies per la teva gran contribució professional i personal
en ajudar a entendre una època de grans transformacions, moltes
incògnites i profunds reptes.
Cristina Gallach
Periodista. Cap de RRPP del Consell de la UE. Premi Ernest
Udina la Trajectòria Europeista 2010

Dos moments de l’entrevista que el periodista David Gardner va mantenir amb el president
de la Generalitat, Artur Mas 5/10/2012
39

La professionalitat

Gardner y Hemingway
La verdad es que no alcanzo a comprender por qué, pero
David me recuerda a Hemingway. Sea porque lo conocí
llevando un tweed como el de Ernesto en la primera foto
que vi de él, quizás porque también vino a España en un
momento histórico, si acaso porque frecuentó al otro lado
o porque practicaba esa concentración distante tan difícil
de imitar, lo cierto es que ambas figuras me evocan siempre
algo más que sus meras circunstancias personales. Por lo
demás, a Ernesto le leí siempre en español y a David en
inglés, de modo que este siempre me ha parecido mucho
más auténtico.
Nunca entendí por qué Londres mandaba a alguien como
Gardner a Bruselas. Verdad es que a comienzos de los 90,
eso que llamaban la “construcción” europea (hoy se habla
de “implosión”,” ruinas”, “cenizas” de lo comunitario; David
se anticipaba a la tendencia el 8 de diciembre de 1992 cuando
publicaba aquello de Burning the house Jacques built), daba
muestras de un cierto dinamismo. El año 1993 con su
mercado interior estaba a la vuelta de la esquina y el momento
parecía importante para el librecambismo británico. De
modo que David se puso a la tarea como hace siempre, con
tesón, y comenzó a publicar aquellas cosas tan suyas como
EFTA buys entrance ticket with cod (23 de octubre de 1991),
EC agrees shake-up of farm policy (22 de mayo de 1992),
Apocalypse soon warning (sobre la ’Ronda Uruguay’ del
GATT, 14 de octubre de 1993), Brussels energy tax expected
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to raise ECU 53bn (27 de octubre de 1991) o EC wants
independent review of Canada’s overfishing claim (10 de abril
de 1992). Lo dicho, puro tesón para montar a la yegua
bruselense que, como bien sabe todo el que ha sobrevivido
a la experiencia, piafa y caracolea pero no desboca nunca:
un aburrimiento para los aficionados a la galopada tendida.
A pesar de todo, recuerdo con simpatía aquella época. La
Sala de Prensa de la Comisión Europea estaba en los sótanos
del Berlaymont, el inframundo -cuanto más abajo mejor- que
los poderosos suelen reservarnos a la prensa. Era un local
vetusto aunque no sin un cierto sabor -rancio-, con sus
empanelados de madera, sus butacas verdes de cine de barrio
y aquel bar al fondo en el que, a mediodía, algunos
profesionales del sector se libraban con gran estilo al ritual
del güisqui. Había incluso quien lo hacía bajo un sombrero
de ala ancha. En el estrado oficiaba Bruno Julian como
portavoz de Jacques Delors quien, a falta de otras habilidades,
mostraba sin embargo una indudable maestría en el difícil
arte de lidiar a los Johnson (Boris), Palmer (John), Buchan
(David), Barber (Lionel), Paoloni (Marc) o Docquiert
(Jacques), todos ellos coetáneos de Gardner. Había siempre
más enjundia en las preguntas que en las respuestas.
Ese tesón de David se ha manifestado a todo lo largo de su
carrera y, merced a él, ha cosechado adhesiones inopinadas.
Una de las últimas fue la de Peter Ludlow, especialista en
cuestiones europeas, que citaba en su Eurocomment de 5 de
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octubre de 2012 el Completing EMU: a roadmap not a
blueprint, el artículo de David publicado por el Financial
Times el 28 de septiembre de 2012 sobre la crisis catalana.
Lo calificaba de “remarcablemente bueno”. (“The
international press was awash in the second half of
September with reports about the Spain-Catalonia crisis.
It is therefore somewhat arbitrary to cite a particular
author or article, but David Gardner’s piece in the
Financial Times of 28 September was nevertheless
outstandingly good”, op. cit. pág. 10).
David me transmitió en aquel tiempo de potrancas
trotonas conocimientos e ideas que han pasado a
fundamentar la lectura que hago estos días del periodismo
como profesión. Recuerdo cómo el personaje me contaba
que los ojeadores de Pearson se presentaban en los últimos
cursos de Oxford y Cambridge para ofrecer stages de dos
años a los mejores en Historia, Económicas, Filosofía y
otras especialidades humanísticas y técnicas. Quienes
aceptaban saltaban de las aulas a las redacciones del grupo,
donde, si valían y lo deseaban, terminaban desarrollando
una carrera difícil, aunque enriquecedora en lo intelectual.
De dinero no hablamos nunca.

A mí, que venía del periodismo universitario español, lo
de los ojeadores a la caza de promesas de la profesión me
parecía de otra galaxia, sobre todo porque yo no había
visto a nadie ojeándome a mí y porque al único enlace
de una cierta relevancia en los medios que había llegado
a cultivar en mis tempranas andaduras profesionales, José
María Portell, se lo había llevado por delante la ETA de
Argala.
David venía de Oxford. Allí llegué yo en mi juventud,
por el Támesis, acompañando a James Callan y a la
opulenta azafata de Northeast que entonces era su novia,
en el yate de él. Había sido un paseo de dos días desde
Londres, transcurrido en medio de la placidez increíble
que la campiña inglesa transmite en el verano tardío. No
me extrañaría que cuando yo desembarcaba en Abingdon,
a David lo estuvieran ojeando en St John’s College los de
Pearson.
Para mi desgracia, yo pasé de largo.
Fernando Pescador
Periodista. El Correo y Grupo Vocento
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Network of European and Middle East
journalists
David and I met and became friends in the crazy, frantic
and very unique universe occupied by journalists who write
on European Union affairs. EU-accredited journalists are
a special species: we write about an organisation dedicated
to breaking down national borders, but mostly we move
around in cosy national groups, writing stories of interest
to national audiences.
David was different. Although British and working for the
Financial Times - arguably the most influential European,
if not global, paper - David was much too open, friendly
and outgoing to stick exclusively to the big British press
corp. He talked and joked with everyone. He spoke Spanish
and he was modest. His articles may have been regularly on
the front pages of the FT - I think he wrote then about the
common agricultural policy in those days - but David
remained unaffected by the attention. Unlike many others,
he was happy to share information and quotes. He was never
rushed, even on deadline.
And then as now he was extremely generous and patient.
He probably does not remember this but David once saved
my professional reputation. We were in Luxembourg,
covering an EU meeting and both of us were struggling to
meet our deadlines. Suddenly, the telephone cable on my
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"Tandy" computer went dead. I could not file… my editors
were shouting down the phone. I was in a panic. Thankfully,
I heard David in the telephone booth next to mine. He
immediately understood my predicamment and although
his deadline was looming as well, he lent me his cable and
spent the next few minutes helping me to send my story
down the line.
After he returned to London and became a renowned expert
on the Middle East, we kept in touch, mainly through a
network of European and Middle East journalists who met
under the EU umbrella. Of course, David’s thorough
knowledge and understanding of Middle East politics
impresses everyone he meets, but more than that, it’s his
honesty and fearlessness that make him different. David
never has and never will kowtow to the establishment. He
speaks truth to power, does his research and then cuts through
protocol and diplomatic niceties to tell the truth. It’s this
passion mixed with professionalism that explains his success
- as a journalist/author and as a true friend.
Shada Islam
Journalist
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El Financial Times i David Gardner, part
destacada del genoma europeu
Puc parlar més del Financial Times que no pas d’en David Gardner,
al què he llegit moltes vegades però no conec personalment. Per a
mi, doncs, el brillant David Gardner té cara de paper salmó, la
mateixa cara, aspecte i tacte que el FT. Un aspecte magnífic.
Quan algú es dediqui a fer el mapa del genoma de Brussel·les, amb
les institucions europees, els lobbies de tota mena de sectors econòmics
i polítics i la concentració més gran de matèria gris periodística del
continent, no podrà obviar que el FT de David Gardner en forma
una part important. El FT és, sense massa discussió, el diari que
millor informa de la peripècia institucional europea. És fàcil fer una
enquesta diària al barri europeu de Brussel·les; una enquesta ocular
buscant el paper salmó sota el braç de la gent. El resultat és que la
lectura del FT és gairebé una obligació per als milers de persones
interessades en el devenir europeu. Les fonts del FT són solvents. I
ho explica tot bé.
En aquesta constel·lació d’informació europea del FT, una estrella
brilla amb més força que les altres: una estrella polar sobre paper salmó.
És en David Gardner, que destaca sobre els seus mateixos companys
de diari -i ja és difícil destacar al FT- per la seva equanimitat, força en
les idees i gràcia en l’escriptura. Un número 1. Probablement, aquest
plus de qualitat de Gardner -un rècord europeu en salt de perxa
periodístic- deu tenir molt a veure amb les seves corresponsalies a
Espanya, Amèrica Llatina, l’Índia i la mateixa Brussel·les. Espatlles
amples en el seu coneixement del planeta i, sobretot, d’Europa.
El meus matins a Brussel·les començaven sempre anant al quiosc-llibreria
de la cantonada del boulevard Charlemagne amb la rue Stevin per

comprar el FT. Després, en funció del dia, el llegia en una cafeteria o
me n’anava a l’edifici del Consell a llegir-lo mentre esperàvem l’arribada
d’algun ministre. Però la jornada començava invariablement amb la
lectura del diari de referència i, si hi havia sort, amb un article de David
Gardner. Els dissabtes, el plaer d’aquesta lectura encara pujava un graó.
Comprava el FT Week End i me n’anava xino-xano a Montgomery
per agafar el tramvia que va a Tervuren, una vila flamenca als afores
de Brussel·les, per dinar en un petit restaurant italià on el menjar era
tan genuí que em traslladava anímicament a l’enyorada Itàlia. Aquest
“passeig per Tervuren” significava una lectura en profunditat dels
suplements de cap de setmana del FT i acabava barrejant David
Gardner amb la pasta sorrentina. Era un món ideal
gastronòmic-periodístic. Era un món ideal europeu.
Ara, a més a més, el FT, que també forma part del genoma de la
democràcia a Europa, és un diari que parla bé de Catalunya i
del seu esperit democràtic i pacífic. Ara no puc anar a llegir-lo
a Tervuren, però la satisfacció de la lectura continua inalterable.
Tot i algun ensurt de tant en tant, com el dia en què les tribulacions
de l’euro van coincidir amb un atac a l’esterlina en un mercat
asiàtic: mentre els qui apostaven contra l’euro eren “els inversors”,
els qui apostaven contra la lliura eren “els especuladors”. Però
això ja són figues d’un altre paner.

Martí Anglada
Periodista. Vicepresident APEC. Premi Ernest Udina a la Trajectòria
Europeista 2011
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La mirada europeista del ciutadà Gardner
En David Gardner és un periodista de la vella escola. D’aquells
professionals que es consideren missatgers o observadors, amb
criteri, però mai protagonistes. M’imagino, doncs, que el
primer sorprés en donar-li a conèixer la notícia de què havía
estat guardonat va ser el propi David. Protagonista per un cop
i per un premi que no admet discussió.
El reconeixement a la trajectòria europeista d’en David
Gardner és quelcom més que subratllar el desenvolupament
professional dut a terme durant tota una carrera. És donar-li
el premi a una persona que reuneix, segurament com molts
pocs periodistes del Vell Continent, tota l’essència del que
hauria d’ésser un ciutadà europeu. Es tracta d’un periodista
nascut a Brussel·les, abans de què la capital belga fos escollida
com a seu de la Unió Europea, de nacionalitat britànica, que
parla diferentes llengües europees i amb una llarga trajectòria
professional al Financial Times. Un diari editat a la city de
Londres, que es defineix com a europeista i que ha estat sens
dubte un dels rotatius que més ha influït en el projecte de
construcció europea.
Amb en David Gardner m’uneix una vella amistat, travada
en les centenars de reunions ministerials de les que vàrem
haver d’informar durant els anys que vàrem coincidir a
Brussel·les. El vaig conèixer al vell edifici Charlemagne, seu
aleshores del Consell de Ministres de la Comunitat Econòmica
Europea (CEE). Un immoble situat a la cantonada de la rue
de la Loi amb el boulevard Charlemagne, on els ministres es
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reunien al quinzè pis i els periodistes esperàvem hores i hores
a la planta baixa. Els uns, asseguts o mig endormiscats en uns
vells sofàs. Els altres, fent petar la xerrada a la barra del bar
que hi havia allà mateix.
En aquestes llargues estones, els periodistes també construíem Europa
amb les nostres pròpies disquisicions. En aquelles discussions, en
David destacava pels seus punt de vista, sempre més enllà de la
immediatesa. Ell anava més lluny, sense perdre de vista la realitat.
Aleshores ja era un professional molt allunyat d’aquells que només
es preocupaven per conèixer si el compromís final entre els ministres
seria si el transport dels animals, per exemple, seria de dia o de nit,
o si viatjarien en gàbies comuns o individuals. Les seves inquietuds
anaven més enllà. “Els ministres es passen hores i hores discutint
coses banals, que podrien resoldre els tècnics, en lloc de parlar de
coses més importants, que afecten directament als ciutadans”, deia
en David.
En aquells anys, a principis dels noranta, quan a tota Europa es respirava
optimisme i havia el convenciment de què el projecte de la Unió
Europea era imparable, ell desconfiava. No amb esperit euroescèptic,
sinó des del punt de vista d’un observador privilegiat que és testimoni
de com s’està construint una Europa allunyada dels interessos dels
ciutadans. Estava convençut de què aquella manera de fer Europa
acabaria passant factura.
El seu criteri assenyat el traslladava a unes cròniques intel·ligents,
didàctiques, construïdes amb arguments indiscutibles a les
pàgines del Financial Times. Uns articles que influïen a les

capitals europees i que aportaven als lectors la interpretació
dels fets que ell considerava més equilibrada i objectiva
possible.
Una voluntat explicativa i interpretativa que després, amb
el pas dels anys, en David Gardner ha anat cultivant quan
escrivia sobre l’Orient Mitjà o d’altres afers internacionals.
Sempre, però, amb el mateix compromís de “parlar de coses
importants, les que afecten directament als ciutadans”.
Ara, de Pequín estant, en una època global on la tecnologia
ens permet conèixer al moment el que està passant a l’atra
banda del món, segueixo llegint els seus articles a les pàgines
del Financial Times. Ho faig, però, a la versió digital.
L’exemplar imprès arriba a la Xina amb vint-i-quatre hores
de retard, degut a què també s’ha convertit en un diari de
referència a la segona potència mundial i això fa que sigui
escodrinyat per la censura, que no té miraments en bloquejar
un article i fer que es distribueixi el diari sense aquella pàgina.
Ara, en aquests temps d’immediateses, on les noves tecnologies
ens inunden d’informació, s’agraeix l’anàlisi acurat, intel·ligent
i compromès de persones com en David Gardner. Un
periodista fidel al seu compromís de “parlar de coses
importants, les que afecten directament als ciutadans”.

Isidre Ambrós
Periodista. Ex-president de l'APEC
Periodistes a la sala de premsa de la Comissió Europea. Destaquem
al final a la segona fila a Isidre Ambrós 12/4/1991 © La Vanguardia
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Una grande aventura professionale
e intellettuale
Eravamo, al principio degli Anni ’90, una banda di giornalisti
scalmanati, entusiasti, esaltati dalla voglia matta di raccontare,
scoprire e inventare il futuro dell’Europa: un cantiere sterminato
di regole e leggi da negoziare, di frontiere da abbattere, di
idee da realizzare. Una grande avventura professionale e
intellettuale, i lettori da conquistare alla causa del mercato
e della moneta unica, della libera circolazione delle persone,
delle merci, dei capitali e dei servizi. Un mondo nuovo,
un’autentica rivoluzione per sconfiggere il provincialismo
culturale degli Stati nazionali, la logica degli interessi costituiti,
dei nazionalismi imperituri.
Ci sentivamo dei volonterosi pionieri, investiti da una
nobile missione: chi si batteva per l’Europa e chi contro,
federalisti contro euroscettici, socialisti contro conservatori,
una guerra di religione e insieme di civiltà. Si cominciava
a discutere, ad accapigliarsi tra colleghi e si finiva per
diventare più amici. Veri.
Si respirava un’atmosfera stimolante, mai banale. Ci sentivamo una setta illuminata e coraggiosa non solo noi giornalisti
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ma anche i funzionari, i portavoce della Commissione
europea, i suoi direttori generali e anche i commissari, tutti
(o quasi tutti) uniti dalla stessa voglia di vincere facendo
vincere la nuova Europa integrata nel mondo.
Lavoravamo sodo in sale stampa “tossiche”, avvolte nella
nebbia da fumo di sigarette eternamente accese, aria
irrespirabile, ancora il ticchettio dei tasti delle macchine
da scrivere, i computer dovevano ancora fare della strada
prima di sbaragliare del tutto i vecchi arnesi del mestiere.
I telefoni mobili erano ancora rari, pesanti, guardati con
snobbismo e diffidenza.
E poi il bar, regolarmente sempre preso d’assalto, soprattutto
nelle notti di interminabili riunioni ministeriali che spesso
facevano l’alba, a volte si protraevano per giorni: già allora
si coglieva uno dei grandi divari europei, i colleghi del Nord
Europa che ingannavano l’attesa tracannando birra o superal
coolici quasi sempre da soli, gli occhi un po’ troppo liquidi,
l’abbiocco facile, e quelli del Sud che invece preferivano
passare le ore chiacchierando, ridendo, sfottendosi, man

giando e anche bevendo ma meno e sempre in compagnia
e in allegria.
Quante discussioni, quanti amici in quella grande tribù
itinerante che eravamo, ogni sei mesi in giro per un paese
europeo, alla scoperta degli altri europei, della loro cultura,
della loro cucina, dei loro musei. L’unità nella diversità vissuta
sul campo ci arricchiva, ci temprava, ci avvicinava gli uni agli
altri, ci convinceva della bontà della sfida europea, accarezzando
il nostro orgoglio, la nostra ambizione di futuro comune.
Marcel, Philippe, Luis, Xavier, Walter, Richard, Sarah,
Emma, Toby, Quentin, Michael, Willy, Patrick. L’elenco
sarebbe troppo lungo, ognuno una storia, una scintilla di
calore umano e stimoli intellettuali. E poi leader carismatici
come Helmut Kohl, Francois Mitterrrand, Jacques Delors,
Margaret Thatcher.
Un mondo finito, sparito. Vent’anni dopo quell’Europa è
morta. L’Unione ormai avanza a colpi di diktat e burocrazia,
di controlli sempre più diffusi e di deficit democratici sempre
più allargati. L’eurottimismo di allora ha ceduto alla sfiducia

nel domani, alle crescenti diffidenze reciproche. I giornalisti
fanno sempre meno gruppo, ognuno gioca per sé, preoccupato
soprattutto di difendere un posto di lavoro sempre più precario.
Si viaggia di meno (pochi soldi) ma si discute anche di meno.
Non c’è più voglia, entusiamo e nemmeno allegria.
Giornali in crisi, Europa in crisi. Ansie, tante ansie, egoismi,
rancori, disprezzo reciproco. I progetti per il futuro sono confusi
e comunque non più condivisi, la solidarietà è in disarmo, il
rischio di disintegrazione è molto più serio di quanto non si
voglia credere. A tutti i livelli, dall’euro al mercato unico.
Torneranno i tempi d’oro, la voglia di essere Europa, essenziale
perché il nostro modello di società (ma quale ormai) possa
sopravvivere nel mondo globale? Forse. <Gli alberi non
devono impedirci di vedere la foresta> amava ripetere Jean
Monnet. Bisogna davvero fare un grande sforzo oggi per
ritrovare una speranza che non sprofondi nella pura retorica.
Adriana Cerretelli
Periodista d’Il Sole-24 Ore
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Si David revenait aujourd’hui à Bruxelles, …
…il aurait un choc. Quoi de commun entre la petite Europe des
Douze chaleureuse qu’il a quitté et l’Union froide et professionnelle
des Vingt-huit ? Désormais, on ne se connaît plus à Bruxelles, ou
plutôt on connaît uniquement ceux qui font partie de ses réseaux.
Ce que j’ai aimé à Bruxelles, ce mélange permanent des nationalités,
ce choc surprenant des cultures, ce hasard des rencontres inattendues
a disparu. Nous sommes trop nombreux pour nous connaître et
la salle de presse, celle qu’il a si assidument fréquenté, n’est plus
qu’un lieu de passage où les journalistes avertis ne vont quasiment
plus jamais, car ils savent qu’ils y perdent leur temps.
L’élargissement rapide, trop rapide, a eu une conséquence curieuse,
le rétrécissement sur l’enclot national. Alors qu’à l’époque les
journalistes prenaient un réel plaisir à se retrouver entre nationalités
différentes, à échanger, à partager, aujourd’hui, chacun a plutôt
tendance à ne pas aller voir hors de sa nationalité. Les soirées
multinationales sont devenues l’exception alors qu’elles étaient la
règle. Trop de monde sans doute, trop de nouveaux visages, trop
de « turn over », même s’il reste des exceptions. Ce qui est vrai des
médias, l’est aussi des autres professionnels de l’Europe. Faute de
s’y retrouver, on se retrouve entre soi.
Ensuite, l’Europe de Bruxelles a quasiment abandonné le français,
non pas au profit de l’anglais, mais du globish que même les
Britanniques ont du mal à comprendre. Pour une raison que je ne
m’explique pas, ce globish n’est pas une langue de convivialité, mais
d’affaires, ce qui a concouru à renforcer les forces centrifuges à
l’œuvre dans la capitale de l’Europe. On ne parle pas d’amour ou
de sexe en globish.
Enfin, la salle de presse n’est plus conçue comme un lieu où on
travaille au corps des fonctionnaires ou des politiques afin d’obtenir
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des informations. On y vient pour recueillir religieusement la
parole des porte-paroles qui jamais ne s’éloignent d’un texte préparé
par les communicants de la Commission. Il est vrai que la
retransmission en direct des points de presse, décidée en 1999,
oblige les fonctionnaires à ne pas sortir des figures imposées puisque
leurs déclarations pourraient alimenter un recours devant la cour
de justice… De toute façon, les nouveaux « professionnels » de
l’information sont ravis, ils sont là pour ça et non pour déterrer
un scandale ou une affaire gênante. Il faut voir leurs réactions si
on a l’outrecuidance de torturer un porte-parole alors qu’ils sont
juste là pour poser « leur » question et obtenir « leur » déclaration
et vite regagner leur bureau.
L’information, aujourd’hui, s’obtient par les réseaux qu’on a
soigneusement constitué, loin de la communauté journalistique qui
existait dans les années 90. Monter un coup un commun, comme
j’ai pu le faire avec le Financial Times, est juste devenu impossible.
C’est chacun dans son coin, chacun pour soi. David, tu dois le savoir,
le bar de la salle de presse est désormais un endroit désert : internet
interdit que l’on puisse deviser longuement devant une bière en se
découvrant mutuellement. Désormais, c’est la vitesse qui prime.
Déprimant ? Un peu. Mais moi, je tiens, fidèle au poste, car
j’ai la chance de ne pas être Britannique ( ;-)): j’aime l’Europe,
j’aime couvrir son actualité, même si je regrette certaines soirées
arrosées, si tu vois ce que je veux dire. Il faudrait peut-être
réapprendre à faire la fête ensemble, c’est peut-être comme
cela que l’on rendra l’Europe plus chaleureuse, plus aimable.

Jean Quatremer
Journaliste. Libération

Record de Barcelona
L’Eixample recorda encara les petjades d’en David
Gardner quan descobria Barcelona. Aquestes passejades
que li van permetre entendre tant bé Catalunya i la
seva gent. Aquest barri barceloní és una de les grans

joies de l’arquitectura i l’art global. Caminar per
l’Eixample mirant, badant, gaudint en definitiva, és una
gran font d’inspiració que sempre em meravella: Cerdà,
Gaudí, Jujol, Domènech i Muntaner, Puig i Cadafalch
i tants d’altres que amb el seu esforç el van fer possible.
El terrat de La Pedrera és un dels conjunts escultòrics
millors del segle XX. Gaudí és un del meus grans mestres
i jo, com ell, bec de les formes de la natura.
Ara, a la primavera, els plàtans florits ens ajuden amb
la seva ombra a fixar-nos en els petits detalls d’aquest
poema arquitectònic. Tot apropant-m’hi, la mirada em
queda fixada en una petita protuberància. L’observo, em
deixo portar… i, de cop, ja tinc l’element que li volia
regalar, una rajola.
David, desitjo que t’agradi aquest record de Barcelona.
Te’l dedico amb motiu d’aquest merescut guardó, la VIII
edició del Premi “Ernest Udina a la Trajectòria
Europeista”, que cada any atorga l’APEC.
Enric Pladevall, escultor
Barcelona, 22 de maig de 2013

Rajola de Barcelona. Foto del Premi Ernest Udina 2013
© Enric Pladevall
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