“... Aquells eren temps molt diferents als actuals. Com suc- No ho sabíem aleshores, però aquell entusiasme i aquella
ceeix en les experiències juvenils, tot passava molt de fe en la democràcia i en el periodisme tenien a veure amb
pressa i tot s’oblidava, o fèiem com si s’oblidava encara idees que trobaríem anys a venir en grans periodistes ben
més de pressa. O potser no. Potser passava com ens els conservadors com Indro Montanelli. Mireu si no, què va
amors de joventut, quan la brevetat s’acompanya sovint dir a la seva darrera lliçó de periodisme, a la Universitat de
Torí, al maig de 1997, quatre anys abans de morir: “A nod’una intensitat que deixa petja per tota la vida.
saltres se’ns paga poc. Aquest ofici no es fa pels diners. Si
Érem joves, la incipient democràcia era en la infantesa i trobeu un periodista ric, us en heu de malfiar. El periodisme
calia fer els aprenentatges a tota velocitat. Tot era breu no condueix a la riquesa, com a màxim al benestar, per favor.
però res era efímer. També ho eren els aprenentatges de No me’n queixo, al contrari, tinc el que em cal i encara una
la decepció, tan útils com dolorosos. L’Estaca va ser una mica més per viure prou bé. Però el periodista ric es un period’aquestes experiències, reconfortada i impulsada per la dista que put, perquè ha fet servir l’ofici per obtenir altres
fe en la democràcia i per la fe en el periodisme.
objectius. A un periodista que esclavitza l’ofici, demanant
abans perdó al fiscal Maddalena (que l’acompanyava a la
El poble, la gent, eren els qui havien d’empènyer perquè taula de la disertació), l’afusellaria.”
prosperés la idea, la garantia de l’èxit. La transparència, la
informació, la fam de saber dels joves d’aleshores havien A més de democràcia i periodisme, perquè hi hagi bona
de fer triomfar el periodisme. No es comptava, o no es informació, feta amb criteri i independència, cal que el necomptava prou, o no es tenia el coneixement suficient per goci funcioni. No ho havíem aprés encara fa quaranta anys
comptar amb prou garanties, en la realitat del mercat de amb L’Estaca i ho vam haver d’aprendre anys a venir dins
premsa, l’economia d’una publicació periodística, o les di- l’aprenentatge de la decepció que ens calia superar.
ficultats de la publicitat per una publicació local.
També cal dir-ho tot: la protecció i les complicitats, especialment les subvencions públiques, en les quals s’ha insNo hi comptàvem, també tot s'ha de dir, perquè érem po- tal·lat després el periodisme català, ens eren absobres i no ens volíem fer rics i, de fet, ni tan sols se’ns havia lutament desconegudes i insospitades. Sense subvende passar pel cap que la nostra vida professional hagués cions, sense proteccions de grans anunciants, sense res
de portar-nos a res més que una vida decent, lluny en tot més que l’entusiasme cívic i professional, poc es podia escas de la riquesa i el poder. Tan poc rics ens volíem fer que perar més enllà de 15 setmanes intenses però curtes com
sovint treballàvem pràcticament sense cobrar, voluntariat un idil·li.”
pur abans de que s’inventés el voluntariat.
[Del Pròleg de Lluís Bassets]

el proper 19 d’abril a les 19 hores al Museu d´Història de L´Hospitalet
(Casa Espanya) - Carrer de Joan Pallarès, 38 (L’Hospitalet de Llobregat)
L’entitat és, en aquest sentit, hereva de
l’esperit del Club de Premsa de L’Hospitalet dels anys 70 i representa el traspàs
del llegat d’aquella manera de fer
periodisme, als nous professionals de la
ciutat. Alhora, és una entitat de caràcter
cívic que pretén instal·lar en la consciència ciutadana la importància de la comunicació com a eina al servei de les
majories, i de la premsa en general com
a instrument de control de tots els
poders.

La presentació anirà a càrrec de:

Lluís Bassets, antic director de L’Estaca i actual director d’El País a Catalunya
Jesús Vila, periodista i autor del llibre
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L’Estaca: l’eina del somni

L’associació per al Foment de la Informació Crítica de l’Hospitalet és una entitat sense ànim de lucre que té com a
principal objectiu fomentar la informació
crítica, independent de qualsevol poder,
veraç, plural, contratasda i d’interès
públic.

Jesús A. Vila

Et convidem a l'exposició i presentació del llibre
"L'ESTACA, L'EINA DEL SOMNI"

L’Estaca: l’eina del somni
Jesús A. Vila

Pròleg de Lluís Bassets

