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Resum 

El profund i humaníssim interès i la defensa que va exercir Ryszard Kapuściński de la 

identitat cultural africana constitueix un model a seguir sobre la construcció i el tractament 

dels “altres” en els textos periodístics. El present treball analitza la vida i la obra del 

corresponsal polonès per tal de plantejar qüestions com l’etnocentrisme del discurs dels 

mitjans de comunicació, la importància d’un tractament de subjecte de les fonts, la identitat 

cultural o la comunicació intercultural. A través dels objectius amb els quals Kapuściński 

definia el periodisme –“traductor de cultures” i “advocat d’Àfrica”- i la manera com exercia 

la professió de corresponsal es planteja quina és la visió i la mirada que Occident i el 

periodisme tenen de les altres cultures –establint com a context la civilització africana en el 

procés de descolonització del continent- i la necessitat d’una pràctica periodística 

respectuosa amb la diversitat cultural.  
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Abstract 

The deep and human interest and the defence exerted by Ryszard Kapuściński of the 

African cultural identity constitutes a model to follow on the construction and the treatment 

of the “others” in journalistic texts. This paper analyses the life and work of the Polish 

correspondent in order to raise issues such as the ethnocentrism of the speech of the media, 

the importance of treating sources as a subject, the cultural identity or the intercultural 

communication. Through the aims with which Kapuściński defined the journalism –

“Cultures’ translator” and “Africa’s lawyer”- and the way how he practised the profession 

of correspondent, this paper contemplates which is the vision and the point of view that the 

western culture and journalism have of other cultures -establishing as a context the African 

civilisation in the process of decolonisation of the continent- and the necessity of a 

respectful journalistic practice with cultural diversity. 
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Introducció 

 

El present Treball de Fi de Grau té com a propòsit reflexionar i aprofundir sobre el concepte 

d’alteritat i la relació que s’estableix entre el corresponsal i l’ “altre”, font i subjecte del seu 

treball. Per aconseguir aquest propòsit, es prendrà la figura de Ryszard Kapuściński, un dels 

periodistes més importants del segle passat, com a model d’un periodisme més humà i 

menys mediàtic. 

Ell, Kapuściński, serà els ulls del present treball. El continent africà, un dels seus grans 

destins com a corresponsal, serà l’objecte de la seva visió. Però, la mirada, la reflexió sobre 

allò que veu, tindrà els “altres” i la identitat cultural com a protagonista. I després de veure i 

mirar, ja només quedarà escriure, posar paraules per descriure aquella realitat per tal de 

traduir-la als seus lectors. 

A més a més, altres objectius del treball necessaris pel tema que ens ocupa, l’alteritat en el 

periodisme a través dels ulls de Kapuściński, són el concepte d’identitat cultural, la figura 

del reporter –com a periodista que ha de conviure i parlar sobre persones d’altres cultures- i 

la mirada etnocèntrica, així com l’estil i les reflexions del corresponsal polonès. 

La idea d’un treball que parlés dels “altres” se’m va ocórrer fa relativament poc temps. Des 

de principis de la carrera jo m’havia platejat fer aquest treball sobre els corresponsals de 

guerra a la Guerra Civil Espanyola. Hemingway, Dos Passos o George Steer, entre molts 
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d’altres, havien de ser els herois del meu discurs. Però un dia qualsevol  d’aquests quatre 

anys d’universitat, vaig sentir per primera vegada el nom de Kapuściński. No recordo en 

quina de les assignatures ni tampoc el nom del professor que va pronunciar aquest cognom 

polonès, però a partir de llavors ell va esdevenir una de les figures més importants del 

periodisme per a mi. Els seus reportatges i llibres sobre les revolucions que sacsejaven 

Àfrica em van fascinar.  

Però encara faltava un descobriment més per tal que aquest treball esdevingués un projecte 

en la meva ment. Era el descobriment del concepte de l’ “altre”. Aquest mot, a vegades 

simple determinant i d’altres pronom, també podria esdevenir nom, escriure’s entre cometes 

o en majúscula. I és que darrera seu s’amagava un dels conceptes més fascinants que he 

sentit: el de la identitat cultural que difereix per complert a la pròpia, el de persones amb 

vides, costums i visions diferents, però no per això pitjors. 

I vet aquí com el tema ideat abans de començar el Grau de Periodisme, mentre devorava 

llibres sobre aquells idealistes sota les bales, va anar canviant de protagonistes i de context, 

però sense allunyar-se gaire de l’afany inicial: parlar de conflictes, de periodistes que 

traspassen les barreres més convencionals de l’ofici i, sobre tot, parlar de persones. 

 

És important assenyalar en aquest punt que aquest treball que tenen a les mans que, tal i 

com resa el seu tema –l’alteritat africana a través dels ulls de Kapuściński- té un clar abast. 

Àfrica i les seves gents seran el punt de mira del discurs sobre l’alteritat, de qualsevol de les 

reflexions creades, i sempre en boca de Kapuściński, que va dedicar la major part de la seva 

vida com a professional a descriure la realitat africana. 

Per tant, els “altres” seran, en tot moment, africans. I africans descrits en el context de la 

descolonització –època en la qual Kapuściński va treballar per la PAP com a corresponsal al 

continent-. La colonització, l’africanització del continent i la independència política de les 

potències colonials marcaran el context polític i social del discurs. L’abast geogràfic i 

cronològic d’aquest serà el dels seus viatges i estades: des del seu primer viatge al continent 

oblidat, el 1957, fins la Guerra d’Angola, l’últim dels conflictes que va narrar com a 

corresponsal, passant per tots els països i revolucions de les quals va ser testimoni. 

Evidentment, però, tots els conflictes que va narrar no hi seran presents en la seva totalitat 

sinó que s’ha utilitzat el material que, creiem, era més idoni per suportar les explicacions i 

arguments exposats en aquest treball. 
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La seva obra, que inclou la majoria dels reportatges més importants que va escriure, 

constitueix una part important dels documents consultats. Però aquest no és un treball sobre 

la seva personalitat ni tampoc pretén ser un elogi a la seva vida i tasca. La figura de 

Kapuściński és només una part del treball, el punt de partida per una reflexió i discurs sobre 

l’etnocentrisme dels periodistes i sobre com aquests descriuen persones amb una identitat 

cultural diferent a la seva, els “altres”. És per això que també han estat consultats 

documents sobre identitat i comunicació intercultural per a la realització d’aquest treball. 

Autors com Bauman, Sen, Huntington, Maalouf o Rodrigo Alsina són ben presents al llarg 

de les pàgines sobre identitat.  

És evident que la descolonització africana o un periodisme que depèn del telègraf són 

qüestions que han quedat obsoletes en l’actualitat. No obstant això, és el rerefons que hi ha 

darrera les formes, el tema central del periodisme de Kapuściński, allò que persegueixen les 

pàgines que venen a continuació. No s’ha d’oblidar que l’objectiu d’aquest treball és posar 

de manifest la importància social de temes com l’alteritat i la identitat cultural i la influència 

que tenen els mitjans de comunicació en aquesta tasca, ja que són, en gran mesura, els 

constructors i validadors dels estereotips i prejudicis que els ciutadans, els seus lectors, 

oients o espectadors, tenen de persones amb les que no comparteixen un espai cultural i, per 

tant, un “nosaltres”. I aquest és un tema del tot vigent avui en dia, accentuat, si em 

permeten, pel flux de les migracions i l’arribada d’immigrants al nostre país. 

La metodologia emprada ha estat la lectura tant de reportatges i llibres del corresponsal 

polonès com articles i conferències en les quals va recollir totes les seves reflexions, 

experiències i conclusions del seu treball. Paral·lelament, també s’ha treballat amb textos 

sobre identitat cultural, comunicació intercultural, periodisme i cultura per tal de crear una 

monografia analítica capaç d’abordar amb rigor i sentit l’anàlisi de la mirada i la forma 

d’escriure sobre una realitat tant estigmatitzada i menysvalorada com l’africana d’un dels 

corresponsals més importants del segle XXI com va ser Kapuściński. 

A més a més, cal referir-se a les reunions amb la tutora del present treball, la Mònica 

Terribas, que si bé no han estat part de la metodologia, si que han constituït una font 

d’orientació i suport al llarg de la elaboració d’aquest treball, així com una guia del camí 

que seguir i la bibliografia a consultar. En aquest sentit, també haig d’agrair l’interès de 

Pilar Medina, doctora en Psicologia per la Universitat de Barcelona i professora de la 

Universitat Pompeu Fabra al departament de Comunicació. Ella va ser qui va presentar-me 

el concepte d’alteritat i va donar-me un cop de mà amb la bibliografia sobre identitat. 
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Finalment, només queda advertir al lector sobre l’estructuració d’aquest treball, dividit de 

forma completament intencionada i treballada en quatre capítols que porten per títol mots 

relacionats amb el sentit de la vista. Un sentit i un verb, mirar, que s’han trobat referits en 

molts dels textos consultats dels experts en la matèria.  

La biografia dels ulls del corresponsal protagonista del treball, la descripció d’una visió 

encara no reflexionada del continent africà, l’anàlisi de la mirada personal de Kapuściński 

així com l’objecte del seu periodisme i, per últim, el retrat de la seva observació així com 

uns petits consells pràctics per abordar la interculturalitat en el periodisme, són les quatre 

parts en què ha estat dividit Veure Àfrica a través de la mirada de Ryszard Kapuściński.  
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Els ulls 

 

Per al seu pare era una bala perduda que es negava a treballar. Per a la seva estimada 

maminek era el nen que s’havia casat massa d’hora. Per aquella noia a la que havia deixat 

embarassada amb 20 anys i que es va convertir en la seva esposa era el marit absent que 

havia de compartir amb la resta de món –i la seva meitat femenina-. Per a la seva filla –que 

va canviar el seu nom, Zojka Kapuściński, per passar a anomenar-se René Maisner-, era 

aquell home que venia de tant en tant a casa amb qui no va aconseguir entendre’s mai.  

Marit, pare i fill absent. Però per a la resta del món, un dels periodistes més importants del 

segle XX. Aquest era Ryszard Kapuściński. Un reporter polonès que va passar la major part 

de la seva vida professional a l’Àfrica, el content oblidat, escrivint sobre les revolucions que 

originaven la independència del Tercer Món de la dominació –almenys de facto- de les 

potències colonials europees.  

Un europeu de “sèrie B” que va dedicar la seva vida a escriure sobre els “altres” que 

habitaven un món “de tercera” i que va acabar convertint-se en un autor “de primera” en 

aquella meitat del món a la qual havia culpat del colonialisme, el Primer Món, Occident. Un 

fidel militant de la ideologia comunista, de la qual va acabar renegant i avergonyint-se. Un 

periodista que va acabar convertint-se en “l’advocat del Tercer Món” (Domoslawski, 
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2010,520-521) i canviant el significat de la professió de corresponsal per el de “traductor de 

cultures” (Domoslawski, 2010,517). 

 

És difícil definir tota una vida en un sol sintagma. Qui era i on o quan va néixer són tan 

importants en el seu retrat com allò què feia, com ho feia, perquè ho feia i per a qui ho feia. 

En aquest primer apartat del treball és pretén dibuixar un petit esbós sobre la seva 

personalitat per tal de d’entendre per què el seu nom és conegut arreu i perquè ell, i no cap 

altre, ha estat pres com la figura central del present treball.  

Els ulls, per tant, constitueixen una breu biografia de Kapuściński, des de la seva infància 

fins la seva mort. Considero important començar el treball responent abans a qui era 

Ryszard Kapuściński que a què va veure o com ho va mirar, ja que les experiències 

personals determinen en gran mesura la manera d’entendre i de viure de cadascun de 

nosaltres. 

 

Pińsk, la multiculturalitat i la guerra 

Ryszard Kapuściński va néixer a la petita localitat polonesa de Pińsk –actualment dins de 

les fronteres de Bielorússia-  un divendres 4 de març del 1932. Els seus pares, ambdós 

mestres, no eren d’aquella part de Polònia. Just abans de la Gran Crisi, responent a la 

política de repoblació polonesa a l’extrem oriental del país, s’hi havien traslladat com a 

colons. La seva família, tal i com explica el biògraf de Kapuściński, formava part d’una 

minoria ètnica (2010: 20-21) 

El polaco era en Pińsk la lengua de la minoría. Dos terceras partes de la población la constituían 

judíos, y el resto, bielorrusos, ucranianos, rusos y un puñado de alemanes. Una vez pasado el 

flujo migratorio desde el interior de Polonia, poco antes del estallido de la Segunda Guerra 

Mundial, apenas uno de cada cuatro de los treinta y cinco mil habitantes de Pińsk era polaco. 

Trasladarse allí desde la Polonia central y austral equivalía a algo entre el destierro y el trabajo 

de misionero.  

 

La infància de petit Rysio també va estar marcada per la pobresa, tot i que no va passar 

grans penúries. La professió de mestres dels seus pares, Maria i Józef, els atorgava una 

classe mitja que permetia que ells i els seus dos fills –perquè Kapuściński tenia una 
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germana, Basia, que més tard va emigrar a Occident- anessin tirant. Aquesta situació de 

pobresa i de multiculturalitat a la seva ciutat natal, Kapuściński la reviurà com a 

corresponsal a l’Àfrica (Domoslawski, 2010: 22-23): 

Kapuściński asocia muchas cosas con África. Entre sus apuntes manuscritos encuentro un texto 

en que compara el país de su infancia con el continente que recorrió y describió como reportero: 

La Polesia hallada en África. Además de la pobreza y las enfermedades, enumera la presencia 

del mundo de los espíritus, el culto a los antepasados, la conciencia de la identidad tribal. 

También el hecho de que, al igual que África, Polesia es un “territorio colonizado”. Y un puñado 

de semejanzas palpables: la falta de electricidad, de carreteras, de zapatos…  

 

I és que, tal i com apunta el biògraf de Ryszard Kapuściński, Artur Domoslawski, a 

Kapuściński Non-Fiction (2010), aquest contacte amb la realitat multicultural va exercir una 

influència important en la seva posterior manera de veure i entendre el món i, sobretot, 

d’exercir l’ofici de reporter, al esdevenir un “hombre de los confines” (Domoslawski, 2010: 

24) 

El hombre de los confines siempre y en todas partes será intercultural, es decir, alguien de “en 

medio”, alguien que desde la infancia, desde sus primeros juegos en el patio, aprende que la 

gente es diferente y que la alteridad es, simplemente, un rasgo del ser humano. […] Ser de los 

confines significa estas abiertos a otras culturas o más aún: no considerar otras culturas como 

extrañas sino como parte de la suya propia. 

 

L’1 de setembre de 1939, quan el petit Rysio tenia 7 anys, Hitler va envair Polònia seguint 

la tàctica bèl·lica de la guerra llampec o Blitzkrieg. Aquest fet va ser el desencadenant de la 

Segona Guerra Mundial. Polònia va ser envaïda pel III Reich i per la Unió Soviètica a la 

vegada, quedant la localitat natal de Kapuściński, Pińsk, sota ocupació soviètica. Aviat 

s’escamparà es rumor que els del NKVD deporten professors polonesos cap a Sibèria. El 

seu pare, mestre de manualitats, haurà de fugir cap al Govern General, la zona d’ocupació 

nazi. Aquella mateixa nit, els homes del NKVD el venen a buscar (Domoslawski, 2010: 

38). 

Comença una època de penúries i fam per al futur periodista. Sol amb la seva mare i la seva 

germana, la primavera del 1940 traspassen la frontera amb els seus avis per anar a viure a la 

zona nazi, prop de Varsòvia. Allà es retroben amb el seu pare i s’instal·len en una casa a 

Sieraków que també fan servir d’escola. Al cap d’un any, marxen a Izabelin, on ell i la seva 
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germana podran anar a l’escola. El seu pare, membre de l’Exèrcit Nacional, haurà de tornar 

a fugir cap a Varsòvia perseguit pels alemanys. Després d’aquest episodi, la mare amb els 

dos fills va marxar cap a Varsòvia una temporada i després a Świder. Allà els dos fills 

seguiran amb els estudis mentre els seus pares intenten trobar feina i portar a casa alguna 

cosa més que un plat de sopa. Domoslawski (2010: 48-49) associa l’experiència de la guerra 

amb la d’un corresponsal: 

La experiencia de las privaciones, del sufrimiento, del horror de la guerra también tiene su 

paradójico reverso: hace más llevadera la adaptación a las duras condiciones de trabajo de un 

corresponsal que cubre guerras, revoluciones y revueltas en varios continentes, cuando no tiene 

nada para comer ni lugar donde dormir. Con esto no quiero decir que Kapuściński lo tuviese más 

fácil que otros reporteros ni que sufriera menos, sino que, probablemente, tenía un límite de 

“resistencia interior” y una capacidad de adaptarse –y quizá también de percibir y temer el 

peligro- diferentes que los periodistas cuya infancia no transcurrió durante la guerra y que 

crecieron en condiciones de un relativo bienestar y tranquilidad.  

 

Sembla, doncs, que la multiculuralitat del seu Pińsk natal i l’experiència de la Segona 

Guerra Mundial no només marquen la seva infància sinó que també determinen en gran 

manera la seva mirada sobre tots els esdeveniments que presenciarà més endavant com a 

corresponsal del Tercer Món.  

 

De propagandista i activista a corresponsal del Tercer Món 

El 1948 comença l’institut al encara no reconstruït institut Staszic de Varsòvia. És l’inici 

d’una bona època per a Kapuściński, una època de festes amb els companys, noies i poesia. 

I és que el jove Kapusta –“col de cabdell”, com l’anomenaven els companys- és un 

entusiasta de la poesia, fins al punt de fundar un cercle literari amb uns amics. 

El 1950, quan encara estudiava a la secundària, el diari Sztandar Mlodych li va oferir feina 

com a periodista. Tal i com assenyala Domoslawski, de qui va ser el seu mestre, aquest 

interès per un jove de 18 anys podria haver estat degut a la publicació en diverses revistes 

d’algunes de les seves poesies contagiades de l’estil de Maiakovski1. Kapuściński els va 

demanar que el deixessin acabar la secundària i el dia després de finalitzar els exàmens es 

                                                                 
1
 Vladimir Maiakovski (1893-1930) fou un poeta rus que va posar la seva poesia al servei de la causa 

bolxevic.  
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va presentar a la redacció. Abans de començar la Universitat, el jove Kapusta ja escriu 

articles pel Sztandar. Hi escriu cròniques com a reporter compromès amb la revolució de la 

UJP, en un to clarament propagandista del moviment i la causa comunista. 

En aquella època també és quan ingressa a la comunista Unió de Joventuts Poloneses. En 

serà un membre convençut i actiu, i fins i tot ocuparà el lloc de president de la UJP de la 

Facultat d’Història de la Universitat de Varsòvia. Kapuściński va ser un líder dur i 

implacable amb els descreguts, a qui amenaçava amb expulsions. Creia profundament en la 

causa comunista, en la construcció d’una Polònia millor tots junts i és per això que 

combatia els contrarevolucionaris. No tardarà gaire en sol·licitar la seva admissió al Partit 

Obrer Unificat de Polònia. El 1953 el POUP l’admet2 com a membre. 

Tres anys abans de la seva admissió al partit havia entrat a la universitat per estudiar 

Història. Som a finals del 1949, època en que comença el trienni més victoriós de la Polònia 

Popular. Sota la protecció de l’exèrcit d’Stalin, els comunistes polonesos prenen el poder i 

hi instauren la dictadura del POUP. És una època de contradiccions: per una banda, 

s’aniquila a tot opositor o adversari a la revolució socialista; d’altra banda, es duen a terme 

un seguit de reformes que desperten la simpatia de la pagesia i el proletariat. 

A la carrera d’Història, Kapuściński coneixerà a la que serà la seva futura dona: l’Alicja. 

“Era guapísimo, con aquella mata de pelo oscuro y aquel cuerpo ágil de atleta” diu l’Ala 

al llibre de Domoslawski (2010: 96). I no tardaran gaire temps en casar-se. Serà el dia 6 

d’octubre del 1952, en una cerimònia en la qual no van assistir la majoria de les persones 

que s’estimaven. La raó de tanta pressa: ella s’havia quedat embarassada. Serà una nena, 

Zofia, que convertirà en pare a un Kapuściński de 21 anys.  

La nova i precoç vida familiar del reporter s’esdevindrà més o menys així: l’Alicja ja havia 

deixat la carrera d’Història i començarà els estudis de Medicina. Els haurà de compaginar 

amb l’atenció a la nena, la feina de la casa i la cura del seu marit. Ell, com a reporter del 

Sztandar Mlodich, en canvi, passarà els dies viatjant per la Polònia obrera o tancat a casa 

escrivint. 

 

                                                                 
2
 L’admissió al POUP era complicada i es requerien molts passos per tal d’aconseguir-la. A part de la 

redacció d’una sol·licitud i una carta signada per algú rellevant que recolzava la seva admissió, es 

celebrava una reunió del consell que valorava tots i cadascun dels esdeveniments de la seva biografia, 

que constaven en un dossier. Només després, i si així es creia convenient, s’aconseguia ser membre del 

Partit Obrer Unificat de Polònia.  
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L’Sztandar Mlodych 

Kapuściński, un cop acabada la universitat, treballa pel diari oficial de la UJP. Des del 

1954, any en què assumeix la direcció de la publicació Irena Tarlowska, el diari esdevé un 

instrument de crítica contra el poder. La feina que s’adjudica al jove periodista és la de 

viatjar per la Polònia profunda i escriure cròniques sobre la situació de la vida del 

proletariat. Kapuściński té 24 anys, el seu estil encara és propagandístic i creu en la 

construcció d’una Polònia millor gràcies a l’esforç conjunt. 

L’estiu del 1955 li encarreguen un reportatge que tindrà una gran ressonància al país: 

escriure sobre la situació obrera de Nowa Huta, el complex industrial emblemàtic de la 

Polònia Popular (Domoslawski, 2010: 107-127). Allà, Kapuściński hi descobrirà la realitat 

més cruel de les autoritats cap als obrers i, després d’escoltar les veus dels proletaris, 

escriurà un reportatge sobre la situació de crueltat i precarietat en què viuen aquells 

treballadors. Un reportatge que també exhortarà al Partit i a la UJP a fer justícia i “posar-se 

del costat del treballador”.  

Tarlowska, que sovint feia ulls grossos davant de possibles textos que podrien ser censurats, 

es mostra convençuda que aquell no passarà el censor. No obstant això, els col·legues de 

Kapuściński i el propi Kapuściński insisteixen tant en què ha de ser publicat que el 

reportatge acaba sortint a la segona pàgina. Les conseqüències són immediates: la directora 

i el benigne censor són cessats i Kapuściński fugirà cap a Nowa Huta per por a les 

represàlies. Paral·lelament, però, els reformistes del Partit, al conèixer la realitat de Nowa 

Huta, emprenen mesures per solucionar-la, tornen els llocs de treball a Tarlowska i el 

censor i condecoren a Kapuściński amb la Creu d’or al Mèrit. Aquesta serà la seva primera 

batalla contra la censura de la qual en sortirà victoriós i en traurà un parell de lliçons. La 

més important: la conveniència de tenir amistats amb poder.  

I així s’arriba al 1956, un any de canvis a Polònia. A l’època de llibertat cultural coneguda 

com el “desgel”3 s’hi suma el moviment polonès de renovació del socialisme. Després de la 

convulsió de l’informe secret de Jruschov, la tragèdia de Poznán i la mort del líder polonès 

Boleslaw Beirut arribarà al poder Wladyslaw Gomulka, que tot i ser molt popular pel seu 

caràcter reformista, aviat es moderarà cedint a la pressió soviètica i endurirà la censura. 

                                                                 
3
 El desglaç és el nom amb el qual es coneix el període entre 1956 i 1964 a la Unió Soviètica. En aquesta 

època, el nou Premier soviètic, Nikita Khrusxov, va dur a terme polítiques de desestalinització que van 

relaxar la repressió política i la censura als països de la òrbita soviètica. El terme de “desgel” va ser 

encunyat a partir d’una novel·la homònima d’Ilya Ehrenburg del 1954. 
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Amb l’elecció de Gomulka, l’Sztandar Mlodych, posicionat de forma explícita en contra de 

l’estalinisme de la URSS, serà supeditat a la Unió de Joventuts Soviètiques, substituta de 

l’UJP. Però la marxa de Kapuściński de la publicació tindrà una altra causa: l’Sztandar serà 

l’única capçalera que no publiqui un editorial lloant la política de Gomulka i contra el 

setmanari crític Po Prostu quan aquest sigui clausurat. Com a conseqüència d’això, el 

redactor en cap de l’Sztandar, Marian Turski –historiador i supervivent de l’holocaust- serà 

acomiadat. En un acte de solidaritat, la majoria de la plantilla de redactors dimitirà. Així ho 

farà també Kapuściński. 

 

L’Índia 

Però la revolució del 1956 i l’acomiadament del seu cap succeeixen quan Kapuściński no és 

a Polònia. Aquell estiu, la directora l’havia enviat com a corresponsal a l’Índia. 

Domoslawski explica així la trajectòria de Kapuściński fins aquella data (2010: 136-137) 

Kapuściński tiene veinticuatro años, un considerable bagaje de columnista que lucha por el 

socialismo, de cronista que da cuenta de las reuniones importantes de la UJP, de periodista que 

escribe sobre la vida de los obreros empleados en grandes complejos industriales y también de 

varias visites al extranjero –a Praga, a los festivales de la juventud de Moscú y Berlín-, pero no 

sabe nada del trabajo del corresponsal y todavía menos del lugar al que debe ir. Es un muchacho 

de la Polonia profunda nacido en el seno de una modesta familia de maestros, un activista y 

reportero en ciernes al que mandan al ancho mundo sin que esté preparado: no tiene tablas ni 

conocimiento de lenguas.  

 

I llavors, perquè a l’Índia? Perquè al Tercer Món? I, sobretot, perquè ell? Anem a pams. 

L’Índia i el Tercer Món per qüestions de geopolítica: en ple desgel, la URSS obre la seva 

política exterior i la seva mirada es dirigeix a l’Orient, als països que estan duent a terme 

mobilitzacions en contra de les potències occidentals per tal d’aconseguir la seva 

independència. No s’ha d’oblidar que estem en plena Guerra Freda i que els enemics dels 

enemics són els meus amics. A més, els països de l’Àfrica, Àsia i Amèrica Llatina 

constitueixen un gran mercat pels productes de la Unió Soviètica, i ja no parlem de la 

riquesa de les seves matèries primeres. 

La resposta a l’última pregunta ve donada pel caràcter patriòtic i compromès de 

Kapuściński com a reporter. I també perquè ell havia estat qui havia cobert pel diari la visita 
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del primer ministre hindú un any abans. I serà l’Índia el principi de la seva vida com a 

corresponsal del Tercer Món. 

En aquell viatge, Kapuściński coneix a Ryszard Frelek, corresponsal de la PAP, que es 

convertirà en un gran amic i, sobretot, el seu protector, primer des de dins de la PAP –ell 

serà qui proposi a Kapuściński com a corresponsal a l’Àfrica- i després com a membre 

important del Partit. A més, també aprèn les seves primeres lliçons com a corresponsal: la 

necessitat de saber idiomes i també de tenir amics a les altes esferes. Però l’Índia també serà 

el principi del seu estil i manera de conèixer la realitat política i social dels països als que 

viatjarà. Domoslawski (2010: 145-146), en el meravellós fragment presentat a continuació, 

posa en relació els seus inicis amb el concepte de “traductor de cultures” que el propi 

Kapuściński crea cap al final de la seva vida per definir la tasca del periodista: 

Ya en el ciclo de sus reportajes sobre la India aparecen rasgos que permanecerán hasta el final en 

su escritura y su visión del mundo: empatía con los pobres, protesta moral contra las potencias 

coloniales, postura de cierto distanciamiento respecto al Occidente capitalista, actitud crítica 

hacia el eurocentrismo, así como interés por la alteridad. También en la India se forma su estilo 

de reportero que prefiere hablar con la gente corriente, ya en la calle, ya en el desierto, ya en un 

poblado remoto, antes que buscar a sus interlocutores en los salones del poder; un reportero que 

se funde con el entorno e intenta vivir como los lugareños, aunque tiene en el bolsillo un billete 

de vuelta. Para ganarse el título de “traductor de culturas”, de reportero que describe otros países 

y culturas con respeto y sin la altivez occidental, en cierto sentido trabaja desde el principio, 

desde aquel primer viaje a la India, aunque no, no hace falta decirlo, no tiene todavía ni la menor 

idea de que dentro de treinta años será internacionalmente reconocido y que desde la atalaya de 

su fama insistirá en su enseñanza de que el papel del periodista consiste en “traducir” al lector las 

culturas remotas.  

 

Polityka, la PAP i Kultura 

Als periodistes que havien abandonat l’Sztandar com a acte de solidaritat cap a Turski, 

aquest se’ls emporta al setmanari Polityka. Creat a mercè del Comitè Central al gener del 

1957, va esdevenir, sota la direcció de Mieczyslaw Rakowski, una publicació crítica amb el 

poder, on es van formar les estrelles del periodisme polonès d’aquella generació, i la seu de 

l’escola del reportatge polonès. Treballant per aquesta publicació, aviat aconseguirà que 

l’enviïn a Ghana per cobrir el procés de descolonització. 
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Ghana serà la primera parada d’un viatge pel continent africà que durarà més de quaranta 

anys. Després vindrà el Congo i més tard, ja com a únic corresponsal de la PAP a l’Àfrica, 

Tanganika, Kenia, Nigèria, Etiòpia, Sudan, Uganda, Zanzíbar, Mauritània, Senegal, Libèria, 

Camerun, Somàlia, Ruanda, Angola, etc. A principis del 1962, Frelek proposa el nom de 

Kapuściński per obrir la primera oficina de l’Agència de Premsa de Polònia, la PAP. La seu 

s’establirà a Dar es Salaam, capital de Tanganika. Què perquè es va decidir des del Comitè 

Central crear una corresponsalia al continent oblidat? Kapuściński ho explica així (1992: 

19):   

En aquella época, el mundo estaba realmente interesado en África. África era un enigma, un 

misterio; nadie sabía qué iba a suceder cuando trescientos millones de hombres levantaran la 

cabeza y exigieran el derecho a hablar y a ser oídos. Empezaban a formarse nuevos países, 

nuevos Estados que compraban armas. De ahí que los más diversos periódicos extranjeros se 

preguntasen si África se preparaba para la conquista de Europa. Hoy esa pregunta parece casi 

una broma, pero en aquel entonces se planteó con toda seriedad e incluso preocupación. Por eso 

la gente quería saber qué sucedería allí, en qué dirección marchaba aquel continente y cuáles 

eran sus intenciones. 

 

Aquesta preocupació per les revolucions africanes va facilitar a Kapuściński conèixer 

Àfrica i les seves gents i transformar-la en la seva passió. Anirà a Dar es Salaam, on 

estudiarà francès, swahili i també tot el continent. Ell sol haurà de cobrir –al principi per al 

Polytika però després pel setmanari Kultura- un territori de més de 30 km²: viatjarà per 

arreu, intentant arribar allà on esclatava una revolució o un cop d’estat, intentant ser 

testimoni dels esdeveniments més importants del continent.   

Domoslawski (2010: 200) assenyala unes declaracions a propòsit de la tasca de 

corresponsal de l’agència que va fer-li Wieslawa Bolimowska, també corresponsal d’Àfrica 

de la PAP i col·lega d’ell: 

Comenta que Rysiek a veces dejaba bastante que desear como corresponsal: era lento al redactar, 

podía pasarse un día entero forjando una sola página, escribía varias versiones de una misma 

frase… Trabajar para la agencia significaba producir teletipos “en masa”, y los jefes 

continuamente le advertían que escribía demasiado poco. Todo esto ocurrirá más tarde. En sus 

comienzos como corresponsal, Kapuściński inunda los boletines de la PAP de despachos, 

análisis, reflexiones... Está devorando un mundo nuevo, siempre desconocido. Se identifica con 

los africanos y sus aspiraciones. Se mete en su piel, mira a través de sus ojos. Contempla absorto 

a los que para él son sus nuevos ídolos políticos.  
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Aquests ídols de la revolució seran Frantz Fanon, Patrice Lumumba –líder la lluita contra 

Bèlgica al Congo-, Kwame Nkrumah –president de Ghana- o Julius Nyerere –president de 

Tanganika, després Tanzania-. Passarà quasi 10 anys a l’Àfrica, des del 1957, abans no anar 

a un altre destí. I fins i tot després, hi tornarà sempre que en tingui l’ocasió. I és que la seva 

fascinació pel vell continent era tal que, tot i emmalaltir de malària cerebral i tuberculosi al 

poc de ser-hi, va preferir quedar-s’hi i tractar-se a un dispensari municipal de Dar es Salaam 

en comptes de tornar (Kapuściński, 2000: 75).   

 

Canvi d’escenari 

Al seu retorn a Polònia el 1966, Kapuściński deixa el Polityka. El seu proper destí serà 

l’Amèrica Llatina. En plena guerra freda, els països estan vivint les crisis polítiques més 

importants de la seva història: hi ha una onada de protestes en contra de les dictadures que 

dóna lloc a cops d’estat i repressions. Kapuściński hi anirà en qualitat de corresponsal de la 

PAP un mes després de la mort del Che Guevara, el novembre de 1967. Santiago de Chile 

serà el seu primer destí, però abans d’escriure cròniques, haurà d’aprendre l’espanyol. Rio 

de Janeiro, Bolívia, Lima i Mèxic -on viurà tres anys acompanyat de la seva família- seran 

algunes de les ciutats on treballarà, fascinat per la teologia de la alliberació4, les revolucions 

i els seus líders –Allende, Fidel Castro o el Che-. 

A l’Amèrica Llatina, com a l’Àfrica, escriurà anàlisis de la situació política sempre a favor 

dels revolucionaris i les injustícies dels règims despòtics. Segurament el text que defineix 

més clarament la seva visió com a reporter en plena època revolucionària -i condicionada, 

clar, per la seva etapa a l’Àfrica que lluita contra les potències colonials- és Por qué 

mataron a Karl von Spreti (1970). Aquest reportatge narra el segrest i assassinat de 

l’ambaixador d’Alemanya Occidental a Guatemala a mans d’una guerrilla d’esquerres. Però 

la seva visió de l’assassinat d’aquell diplomàtic, que analitza de manera comprensible cap 

als segrestadors, que pretenen fer públics els crims polítics de l’Estat, serà vista per l’opinió 

internacional com una justificació de l’assassinat. El propi Kapuściński descriu així els 

motius que el van portar a escriure aquell text (Domoslawski, 2010: 288-289) 

                                                                 
4
 La teologia de la alliberació és una corrent de l’Església Catòlica que condemna les dictadures 

anticomunistes i exigeix reformes de tall marxista-revolucionari. 
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¿Qué motivos me guiaban a la hora de escribir textos como el dedicado a Guatemala? Sobre todo 

un deseo de defender a aquella gente, a los guerrilleros, su dignidad y sus razones. Y es que uno 

oye decir barbaridades de estos hombres, historias de lo más difamatorias, porque todo el sistema 

de información extendido por el mundo es de la derecha. No le oirás a decir ni una palabra de 

cómo son aquellas dictaduras, aquellos regímenes, aquella realidad, que son los que obligan a 

estos combatientes a lanzarse a la lucha. No hace más que repetir hasta la saciedad su condena a 

los “terroristas”. Pero fíjate en que todos los movimientos de liberación nacional, incluida 

nuestra resistencia polaca durante la última guerra, han sido definidos por la propaganda oficial 

como terrorismo. Así en aquel momento, cuando tras el asesinato en Guatemala de Karl von 

Spreti se desató toda aquella oleada de difamaciones en un país en el que todos los días mueren 

asesinadas varias docenas de personas del todo inocentes, mi primera reacción fue una reacción 

espontánea de protesta y de defensa moral de esas personas [...]  

Lo que allí tienes es una ciudad en la que todas las mañanas te despiertan ráfagas de 

ametralladoras  no hace falta poner el despertador. Si en medio de aquello aparece un grupo de 

jóvenes maravillosos que están dispuestos a emprender la lucha aunque saben que van derechos 

a la tumba, pero que no tienen otra salida, ¿cómo vas a llamarlos terroristas? En aquel sistema no 

se puede contar con hijos como la lucha pacífica o la labor de concienciación de las masas y de 

agitación política porque no existe ninguna posibilidad de hacerlo, ningún mecanismo que 

permita actuar, tu campo de maniobra es nulo. Estás atenazado, y si quieres ser un ser humano, 

lo único que te queda es morir. Así que, ¿cómo se puede llamar terroristas a aquellos hombres? 

Puedo llamarles combatientes, incluso héroes. No puedo fingir que no existe ese primer terror 

básico, institucionalizado, contra el cual ellos se levantan, luchan y mueren. Ésta es toda la 

verdad, y si alguien quiere quedarse con medias verdades o cuartos de verdades, ése se somete y 

sirve a la falsedad, a la mentira.  

 

Després de la seva estada a l’Amèrica Llatina, Kapuściński, molt abatut i cansat, torna a 

Polònia. Gierek n’és ara el president i la situació social ha canviat molt. Kapuściński es 

queda durant una època sense feina a la PAP amb la intenció de quedar-se a casa per 

escriure llibres però necessita un sou, així que entrarà a treballar a la revista mensual 

Kontynenty (Continents) i impartirà classes en un curs de postgrau de la facultat de 

Periodisme de la Universitat de Varsòvia. Més tard aconseguirà feina al setmanari Kultura. 

A partir del 1975, encara tornarà a fer de corresponsal de la PAP –i també per al Kultura 

durant un temps- a l’Àfrica, l’Amèrica Llatina i el Pròxim Orient.  

Aquesta és l’època en què comença a adquirir fama com a escriptor. Ja des de el 1962, 

Kapuściński havia combinat la seva feina com a corresponsal amb la d’escriptor. El primer 

llibre dels dinou títols que conformen la seva bibliografia és Bus po polsku (1962), seguit de 
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títols com El Emperador (1978), El Sha (1987) o La guerra del futbol (1992), entre molts 

d’altres.  

 

El final de la seva vida 

A la dècada dels anys 80 abandona la seva activitat periodística. Escriptor ja de fama 

nacional, començarà a adquirir renom internacional arran de les traduccions de les seves 

obres. Però a més d’escriptor, voldrà esdevenir pensador, amb la publicació de llibres com 

Lapidarium (2003), un seguit de volums que recullen les breus reflexions, cites filosòfiques 

i materials que ha anat acumulant al llarg dels anys i que no ha publicat. I també poeta, la 

gran il·lusió de la seva joventut, amb la col·lecció de poemes Bloc de notas (1986). 

L’agost de 1980, degut a la situació econòmica, esclaten unes vagues d’obrers a algunes 

ciutats de Polònia que tindran com a conseqüència la creació del sindicat Solidarnosc, creat 

pels treballadors però legalitzat al setembre. L’afiliació oficial va ser tal que els líders 

militars polonesos liderats pel general Jaruzelski, tement una possible revolució social per 

una banda i una intervenció militar per part de la Unió Soviètica d’altra banda, van  

implantar l’estat de guerra i van acabar amb les esperances de reformar el socialisme. 

Després d’aquests fets, coneguts amb el nom de “Carnaval”, Kapuściński abandonarà el 

Partit comunista. Aquest fet és molt rellevant per a la seva biografia, ja que Kapuściński 

sempre havia recolzat, cregut i fins i tot n’havia estat un membre molt actiu del moviment 

comunista.   

Renegat de la política polonesa i cansat de fer de reporter, doncs, es dedicarà a la seva fama 

internacional com a reporter. Però aquesta fama, a part de portar-lo per aquells països del 

món que tant havia criticat per la seva política colonial –estem parlant, clar, del Primer Món 

o Occident-  també el portarà a ser criticat. La principal font de controvèrsia serà entorn de 

la ficció del seus relats, a més a més del seu estil literari i subjectiu. Les seves referències a 

rumors, no comprovar les fonts i la invenció d’alguns detalls per tal de fer comprendre la 

realitat d’aquelles persones sobre les quals escrivia eren alguns dels aspectes més criticats 

per alguns companys coetanis de Kapuściński.  

Però allò que més temia Kapuściński no eren les referències a les seves “correccions 

literàries de la realitat” sinó el seu passat comunista. I és que, com a reporter vinculat al 

POUP, Kapuściński havia col·laborat amb el servei d’intel·ligència de la República Popular 
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de Polònia, és a dir, que havia passat informació d’Àfrica i sobretot Amèrica Llatina als 

serveis d’intel·ligència. Sembla ser, segons la biografia que va escriure Domoslawki (2000: 

533-552), controvertida a causa d’aquestes revelacions, que va ser molt poca la informació 

subministrada i que aquesta col·laboració s’ha d’entendre en un context de fe en el 

socialisme com a sistema més just. Però el que també sembla cert és que Kapuściński va 

viure els últims anys de la seva vida espantat de la descoberta de “la carpeta de 

Kapuściński” i les conseqüències que podia tenir a nivell públic tal descobriment. 

La dècada dels 90 obre el període de compilacions sobre les seves experiències i les seves 

reflexions sobre l’ofici que va practicar tota la seva vida, l’alteritat i el món. El imperio 

(1993), Ébano (2001), Desde África (2000), Los cínicos no sirven para este oficio (2005), 

Los cinco sentidos del periodista, El Mundo de hoy  i Viajes con Herodoto (2006) son 

alguns dels títols. 

Kapuściński ha estat l’escriptor polonès traduït a més llengües –una trentena- i amb més 

obres publicades a l’estranger. En els seus llibres analitza processos històrics complexos 

però sempre a través de les experiències individuals de les persones amb qui es troba al 

llarg dels seus viatges. El seu estil, batejat sota el nom de non-fiction creativa o nou 

periodisme, fa difícil la tasca de col·locar les seves obres a les llibreries -estanteria llibres 

de ficció o de no-ficció?-. 

Cap al final de la seva vida, va centrar el seu interès en els aspectes culturals i antropològics 

del esdeveniments, en el futur dels mitjans de comunicació després de la revolució 

tecnològica i en les conseqüències de la globalització. Va aprofitar cadascuna de les 

entrevistes, conferències i altres oportunitats que tenia per parlar en públic per defensar el 

periodisme compromès i l’empatia per les “altres” cultures. Es llavors quan Kapuściński 

(2000: 241) s’autoanomena “traductor de cultures” i es reafirma com a “advocat d’Àfrica”. 

¿La imagen que Europa tiene de África? Hambrunas, niños esqueléticos, tierra seca, agrietada, 

chabolas en las ciudades, masacres, el sida, tropeles de refugiados sin techo, sin ropa, sin 

medicamentos, sin agua ni pan. 

Así que el mundo corre para ayudarle. 

Igual que en pasado, también hoy se contempla a África como un objeto como el reflejo de una 

estrella remota, un terreno donde desplegar la actividad de colonizadores, mercaderes, 

misioneros, etnógrafos, organizaciones benéficas de todo tipo. [...] En realidad, empero, y más 

allá de todo, esto, África existe por y para ella misma; un continente aparte, eterno, cerrado.  
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També en aquella època postula la seva idea de “solidaritat global” (Domoslawski, 2010: 

524). 

No se trata de una ayuda puntual, de las que se brindan en el caso de una inundación, un 

terremoto, una hambruna o cualquier otro cataclismo. Se trata de un proyecto global de buena 

voluntad por parte del mundo desarrollado. Nunca se ha gestado nada parecido. [...] Si no 

ayudamos a los pobres, si no nivelamos, aunque sea en un grado mínimo, las desigualdades en el 

mundo, acabaremos matándonos. Tengo la impresión de que atravesamos una dramática crisis 

del pensamiento humanista.  

 

Aquesta va ser la seva manera de tancar una vida dedicada a ser testimoni de les 

revolucions i esdeveniments més importants del segle XX i a ser la veu dels “pobres” que 

habitaven al Tercer Món. Desenes de llibres publicats, encara més països visitats, centenars 

de reportatges escrits i de persones conegudes, milers de quilòmetres recorreguts. Dades 

darrera de les quals es sintetitza una vida de reporter, però també d’escriptor, poeta i 

pensador.  

Ryszard Kapuściński va morir el 23 de gener de 2007, a Varsòvia. Tenia 74 anys, 10 mesos 

i 20 dies. 



~ 19 ~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La visió 

 

Este continente es demasiado grande para describirlo. Es todo un océano, un planeta aparte, 

todo un cosmos heterogéneo y de una riqueza extraordinaria. Sólo por una convención 

reduccionista, por comodidad, decimos “África”. En la realidad, salvo por el nombre 

geográfico, África no existe. 

(Ryszard Kapuściński, 2000: 7) 

 

El Diccionari d’Estudis Catalans defineix el terme “visió” com la “funció del sentit de la 

vista”. És, per tant, la realitat perceptible a través dels ulls, els òrgans de la visió. Les 

imatges de l’exterior que els ulls transmeten al cervell, abans que aquest les analitzi o les 

reflexioni, seran el tema d’aquest capítol. I, tenint en compte que en l’apartat anterior han 

quedat atribuïts els ulls a la figura de Ryszard Kapuściński, la realitat exterior explicada a 

La visió serà aquella que els seus ulls van veure: Àfrica. 

Però abans de res cal fer una advertència. Una observació que el mateix Kapuściński, a 

l’inici d’Ébano (2000), el llibre africà del reporter per excel·lència, publicat cap a finals de 

la seva vida com un recull, un mosaic, de la seves estades a l’Àfrica i les persones que allà 

va conèixer, anota a la primera pàgina: “Àfrica no existeix”. A priori pot semblar una 
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contradicció afirmar que el continent africà no existeix. No és ben bé això. Tal i com ell ho 

veu, no hi ha una sola realitat africana perquè les diferències culturals entre una zona i les 

altres del continent són enormes. “Sólo por una convención reduccionista, por comodidad, 

decimos “África”. En la realidad, salvo por el nombre geográfico, África no existe” (2000: 

7). 

Aclarim aquest matís perquè, per tal de fer una aproximació a allò que va veure el reporter 

al continent oblidat, és molt important tenir en compte que ell mateix era conscient de la 

diversitat cultural i d’identitats que hi ha entre les diferents regions africanes. És per aquest 

motiu que sempre insistia en què els seus eren relats de les persones i llocs amb les quals 

havia compartit un espai i un temps, més llarg o més breu, de la seva vida5, que li atorgaven 

el saber suficient com per poder-ne parlar. 

Però aquest és un tema, el dels trets que defineixen la manera d’entendre i exercir els 

periodisme de Kapuściński, que s’abordarà posteriorment. En el present capítol, allò que es 

pretén és fer una síntesi sobre el territori, les gents, la cultura i el context, tant social com 

polític, del que va ser durant dècades l’escenari de treball de Kapuściński com a 

corresponsal, essent tan conscient com ell mateix de la dificultat i els perills reduccionistes 

d’aquesta tasca.  

La història de la colonització africana i la realitat africana, perceptible a través dels ulls 

d’un blanc en un món completament desconegut i diferent, centraran el discurs. L’objectiu 

és dibuixar el context politico-social d’Àfrica per tal d’acostar al lector a la realitat sensorial 

que devia haver experimentat el jove Kapuściński, a la vegada que introduir un concepte 

sociològic que el polonès, a partir de la seva experiència com a reporter del Tercer Món, va 

col·locar com a destí del periodista: “l’altre”.  

 

Història d’una colonització  

La història de les relacions entre Europa i Àfrica ha estat marcada pel concepte racial de la 

identitat, tal i com assenyalen Roland Oliver i J. D. Fage a la seva Breve historia de África 

(1972: 148-149). El color de la pell, un element tant superficial i capritxós, ha estat, durant 

segles, l’essència de les relacions establertes entre ambdós continents, relacions marcades, 

en el context colonial, per la superioritat blanca respecte els negres. Tenint en compte 

                                                                 
5
 Kapuściński comença Ébano (2000) advertint al lector que “éste no es un libro sobre África, sino sobre 

algunas personas de allí, sobre mis encuentros con ellas y el tiempo que pasamos juntos”. 
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aquesta manera de veure l’alteritat africana, explicada a continuació pel mateix Kapuściński 

(2000: 33), és previsible que el primer contacte que estableix Europa amb Àfrica sigui el de 

la pràctica del comerç d’esclaus.  

Vínculos, dependencias, conflictos, todo se traduce al lenguaje de las nociones blanco/negro, 

dentro del cual, evidentemente, el blanco es mejor, superior y más fuerte que el negro. El blanco, 

que se ha convertido en sir, master, bwana kubwa, es el incuestionable amo y señor, enviado por 

Dios para gobernar a los negros. Se ha inculcado al africano que el blanco es intocable e 

invencible, y que todos los blancos constituyen una fuerza compacta y maciza. Se trataba de una 

ideología que apoyaba el sistema de la dominación colonial, una ideología que reafirmaba la 

combinación de que todo intento de cuestionarlo u oponerse a él no tenía ningún sentido.   

 

La curiositat i l’afany conqueridor d’Europa, però, van tardar molt de temps en arribar al 

continent on va sorgir l’espècie humana, ja que el islamisme establert al Nord va actuar de 

frontera entre l’Europa cristiana i Àfrica. No va ser a fins el segle XV, sobretot empesos per 

la recerca d’un pas alternatiu al Canal de Suez per arribar a l’Índia, que van començar les 

expedicions al voltant de la costa africana, dutes a terme per mariners portuguesos, els 

primers colons a Àfrica. 

Però al contrari del que es pugui pensar, Àfrica no era el centre d’atenció dels europeus, que 

per aquell temps començaven les seves incursions a Amèrica i Àsia, ja que aquella Europa 

preindustrial buscava productes tropicals o articles de luxe per importar, productes que 

l’economia de subsidència africana no els podia oferir (Oliver i Fage, 1972: 130). A més, el 

medi natural d’Àfrica també va jugar un paper determinant en la manca d’interès inicial pel 

nou continent, tal i com analitza Kapuściński (2000: 32).  

La vasta extensión de África, la escasez de ríos navegables y la falta de carreteras, así como un 

clima mortífero, si bien es cierto que han sido un obstáculo en su desarrollo, al mismo tiempo 

han constituido una defensa natural ante la invasión. 

 

Aquesta defensa “natural” va tenir dues conseqüències. La primera d’elles és que això va 

fer que els europeus no s’endinsessin a l’interior d’Àfrica, de manera que el colonialisme va 

quedar localitzat fonamentalment al litoral, on els europeus tenien els seus vaixells i 

muralles defensives, amb provisions de menjar i quinina, i on van instaurar el seu sistema 

de plantacions. La segona, a resultes també de la primera, és que això va permetre que es 



~ 22 ~ 

conservessin intactes algunes cultures ancestrals, cultures amb les quals Kapuściński va 

poder conviure. 

Ja llavors espanyols i portuguesos es servien d’esclaus com a mà d’obra d’aquelles 

plantacions, però al segle XVII, la proliferació de plantacions a l’Amèrica Tropical, així 

com la irrupció competitiva de l’Índia, va fer necessària més mà d’obra. Va ser llavors quan 

va començar un comerç transatlàntic de proporcions descomunals d’esclaus negres i quan 

aquesta es va convertir en la principal activitat europea a l’Àfrica Occidental (Oliver i Fage, 

1972: 131). Tota Àfrica, especialment l’Oriental, va ser saquejada i desposseïda dels seus 

homes i dones que, amb la cooperació de cabdills africans i àrabs a canvi d’armes, 

s’enviaven a la costa occidental6 per, allà, encabir-los en bodegues de vaixells i transportar-

los a l’altra banda de l’Atlàntic per construir el Nou Món. Però aquesta despoblació, no va 

ser, segons Kapuściński (2000: 33), la pitjor conseqüència d’aquella pràctica tan inhumana, 

declarada il·legal el 18427.  

La huella más dolorosa y duradera la ha dejado aquella época en la memoria y la conciencia de 

los africanos: siglos de desprecio, humillación y sufrimiento han creado en ellos un complejo de 

inferioridad y un sentimiento de daño moral jamás reparado que anida en lo profundo de sus 

corazones. 

 

L’esclavització de la raça negra no era l’únic propòsit dels europeus. Cap a finals del segle 

XVIII, la fe luterana i calvinista de la Europa septentrional va voler convertir al cristianisme 

tots els pobles del món (Oliver i Fage, 1972: 152-155), per a la qual cosa es van crear una 

desenes de Societats missioneres, moltes de les quals amb destins a l’Àfrica, on el 

moviment missioner va adquirir una expansió geogràfica de rellevància a partir de 1870. 

Abans d’això, però, es va haver de superar la indiferència europea cap a l’Àfrica, de la qual 

només es tenia la visió d’un nord musulmà i de bàrbars corsaris. No s’havia  explorat 

l’interior d’Àfrica més enllà de les incursions humanitàries que havien atacat el comerç 

d’esclaus tractant de substituir-lo pel cristianisme i el comerç legítim. Van ser els anglesos 

                                                                 
6
 La zona entre la Costa d’Or i el delta del Níger va rebre el nom de Costa dels Esclaus, ja que era des 

d’allà on sortien els vaixells carregats d’esclaus. 

7
 Tot i que el 1842 va ser l’any en què el comerç d’esclaus va ser declarat jurídicament il·legal per tots els 

mariners de quasi totes les nacions d’Europa i Amèrica, i tot i els esforços de l’armada naval anglesa en 
perseguir aquesta pràctica, no va ser fins que es va aturar la demanda des de l’altra banda de l’oceà 
Atlàntic, i sobretot després de la victòria del Nord sobre el Sud esclavista als EUA el 1865, que va abolir 
l’esclavitud a l’Amèrica del Sud a partir de la dècada dels 80, que es va acabar el comerç d’esclaus. 
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els primers a explorar l’Àfrica a finals del segle XVIII i principis del segle XIX amb la 

“Societat Africana”8 amb intencions científiques i humanitàries (Oliver i Fage, 1972: 154-

159). 

Tot i aquesta presència europea al continent, no va ser fins la dècada dels 70 del segle XIX 

que els governs europeus es van interessar en la política d’expansió territorial (Oliver i 

Fage, 1972: 160). Els exploradors blancs utilitzaven els seus territoris amb l’únic objectiu 

de redimir la raça negra i incorporar-la a la corrent del procés humà. Però el poder polític no 

estava involucrat en aquesta tasca “moral”. Eren els civils europeus, els missioners, i no els 

seus governs, els qui creien que les tribus s’unirien en federacions per afavorir el 

desenvolupament del comerç i, així, naixerien unes nacions africanes a imatge i semblança 

d’Europa (Oliver i Fage, 1972: 159-160). 

El 1879, només una petita part del continent estava sota domini9. Dues dècades després, 

però, els governs europeus reclamaven la sobirania de tot el continent, que ja s’havien 

repartit prèviament a la Conferència de Berlín (1883-1885)10. Aquestes sobtades ànsies de 

colonització, però, no eren conseqüència de la penetració europea a l’Àfrica –a la recerca de 

comerç o punts d’enclavament- sinó que, tal i com apunten Oliver i Fage (1972: 202-208) 

van ser la conseqüència directa de l’aparició a escena de dues potències europees que també 

reclamaven el seu tros del pastís del “continent negre”: la Holanda del imperialista Leopold 

II i la recent reunificada Alemanya. Així va ser com van començar els plans de repartició, 

als quals s’hi van sumar Espanya i Itàlia. Cap país volia perdre influència en favor dels seus 

rivals i el repartiment no es va correspondre tant a les primeres exploracions d’Àfrica com 

al resultat del joc de la política internacional europea. 

                                                                 

8
 La Societat Africana va convertir-se en la Reial Societat Geogràfica, les expedicions de la qual van 

arribar a ser finançades pel govern anglès. 

9
 Segons Oliver i Fage, el 1879 els únics països amb possessions africanes eren França (Algèria, Senegal i 

Gabon), Anglaterra (la Costa d’OR, Gambia, Sierra Leone, Lagos i Sud-Àfrica), Portugal (Guinea i Angola) i 
l’Imperi turc (des de Tunis fins a Egipte). 

10
 La Conferència de Berlín és el nom pel qual es coneix al seguit de conferències i reunions bilaterals 

que van mantenir els països europeus per tal de formalitzar les possessions colonials durant la cursa per 
l’Àfrica. El 26 de febrer de 1885, a Berlín, es va firmar, finalment, el tractat que va donar lloc al 
repartiment d’Àfrica. El Tractat, que va tenir 14 països signataris –Portugal, l’imperi Alemany, l’imperi 
Austrohongarès, Bèlgica, Dinamarca, França, el Regne Unit, el Regne d’Itàlia, els Països Baixos, l’imperi 
Rus, Espanya, el Regne de Suècia-Noruega, l’Imperi Otomà i els Estats Units-, va consolidar les zones 
d’influència a nivell jurídic i va crear les vases per a l’expansió imperialista i el posterior repartiment de 
l’Àfrica entre les potències colonials. Entre d’altres acords, la Conferència també va deliberar la creació 
de l’estat independent del Congo i va reafirmar la prohibició internacional del comerç d’esclaus.  
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Un cop fet el repartiment d’Àfrica, els governs colonials van haver d’imposar la seva 

autoritat i dibuixar les fronteres internes a través de la ocupació efectiva dels territoris. Els 

impostos van ser l’arma utilitzada per aconseguir-ho, ja que les potències tenien com a 

objectiu que les subvencions dedicades a les colònies fossin les mínimes possibles. Abans, 

però, havien d’incentivar el comerç entre els nadius i estimular plantacions o companyies 

mineres per tal que s’establissin en el seu territori i donessin feina a la població local, a la 

vegada que s’havia de construir un sistema de transport que obrís els productes al mercat 

(Oliver i Fage, 1972: 219-230). 

Durant la Primera Guerra Mundial va arribar l’estabilitat. “El periodo de resistencia de las 

comunidades tribales tradicionales había acabado y la oposición del nacionalismo 

emancipador aún no había surgido” (Oliver i Fage, 1972: 231). L’administració civil 

gestionava els impostos i s’assegurava de mantenir l’ordre i la pau en els territoris que, amb 

l’arribada del ferrocarril, ja comptava amb un sistema de transport modern. Va ser llavors 

quan van augmentar els funcionaris colonials que van arribar amb les seves dones i famílies, 

fet que va establir les barreres socials entre els colons i els africans.  

Però la Primera Guerra Mundial va tenir una conseqüència inesperada: va minvar la 

confiança en la innata superioritat del món occidental i es va començar a creure que “el 

colonialismo necesitaba un objetivo y una filosofía justificadora” (Oliver i Fage, 1972: 

234). Aquest objectiu i filosofia van ser la tasca de fer evolucionar la política i l’economia 

dels pobles colonitzats, una evolució que havia d’arribar amb millores mèdiques, educatives 

i agrícoles, tal i com resava la doctrina Serraut (Oliver i Fage, 1972: 237). Així doncs, va 

canviar la política colonialista i es pretenia convertir la política, l’economia, la societat i 

l’educació11 a imatge i model d’Europa12. En el període d’entreguerres, doncs, van cobrar 

més protagonisme els colons blancs d’Àfrica, ja que va recaure en ells la responsabilitat i el 

poder de dur a terme les aspiracions de la metròpoli, a la vegada que s’asseguraven un estil 

de vida, marcat mer cases de luxe i als sous, que posaven encara més en evidència les 

diferències entre blancs i negres. 

                                                                 

11
 Des de les metròpolis, es va posar un èmfasi especial en la millora de l’educació. Es van construir 

noves escoles i universitats colonials, es van portar “experts europeus” com mestres, enginyers, 
constructors, etc.  

12
 Destaca, però, la diferència de polítiques entre Anglaterra i la resta de potències ja que, excepte 

Londres, la resta van dur a termes polítiques d’assimilació, atorgant la nacionalitat12 de la potència a 
tots els africans que vivien en el seu territori. 
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Les noves polítiques colonials, al contrari del que es pensava, van fer sorgir el 

descontentament per la dominació europea d’Àfrica. Les millores en l’educació, que van 

portar per primera vegada a africans a les universitats de la metròpoli que van tornar després 

amb carreres i idees revolucionàries i comunistes, van ser determinants pel que fa a 

l’aparició de joves líders africans que reivindicaven la independència africana i, fins i tot, el 

panafricanisme13. 

Però les raons de la ruptura d’aquest sistema també rauen en el context de la Segona Guerra 

Mundial i la derrota, una vegada més, de la raça blanca davant els ulls d’homes negres que 

van participar, al costat dels exèrcits europeus, en el conflicte contra el totalitarisme. Així 

ho afirma el reporter protagonista d’aquest treball (Kapuściński, 2007: 34), que declara que 

la identitat racial, que suportava tot el pes de la ideologia i el sistema colonialista, va caure 

quan els negres van adonar-se que la superioritat blanca era un artifici.  

Y, de pronto, los africanos alistados a la fuerza en los ejércitos británico y francés ven cómo, en 

la guerra europea en la que participan, un blanco se pelea con otro blanco, cómo dispara sobre él 

y le destruye las ciudades. Es toda una revelación, conmoción y sorpresa.  

 

Fins llavors, l’única font d’informació i coneixement dels africans eren les persones que el 

rodejaven –la tribu o els administradors colonials- i la imatge que es tenia dels blancs era la 

que ells mateixos s’havien procurat davant els ulls dels africans, els quals havien cregut en 

la inferioritat de la seva raça14. Aviat, però, excombatents de la 2GM i llicenciats formaran 

                                                                 

13
 Segons les explicacions que fa el mateix Kapuściński (2000: 35), el panafricanisme fou una doctrina 

ideada pels intel·lectuals afroamericans descendents d’esclaus a la segona meitat del segle XIX i la 
primera del segle XX. Els seus principals creadors van ser el activista Alexander Crummwell, l’escriptor 
WEB Du Bois i el periodista Marcus Gravey. Els principis que vertebraven les diferents concepcions que 
es tenien de la doctrina eren dos. El primer era  que tots els negres del món compartien una mateixa 
raça i cultura i que havien d’estar orgullosos del color de la seva pell. El segon era que tota África havia 
d’independitzar-se i romandre unida. El lema dels panafricanistes era “África per als africans”. 

14
 A Allá va el señor cabalgando sobre nube ligera, un dels capítols d’Ébano (2000), Kapuściński relata un 

sermó d’un sacerdot cristià a l’Església de la Fe Apostòlica (Port Harcourt, Nigèria del Sud) en què aquell 
amenaça i humilia els africans presents, que prenien com a model cultural el de les elits europees i 
americanes –i per això havien abraçat la fe cristiana-. Relata com aquell sacerdot atemoria els africans 
als quals els deia que, pel sot fet de ser negres, portaven el pecat dins seu i per això eren cecs i sords 
davant del Senyor. Kapuściński relata aquella escena observant la por i l’acceptació resignada que ells 
eren portadors del pecat pel sol fet d’existir enmig de la seva incredulitat i una comparació entre la 
teologia cristiana –que fa servir mots com culpa o pecat- i la tradició africana. Aquest passatge il·lustra a 
la perfecció l’acceptació que tenien alguns africans, encara en els temps de Kapuściński, de la 
superioritat de la raça blanca –i el cristianisme- davant de la seva pròpia raça. 
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diversos moviments i partits polítics que lluitaran per la independència de l’Àfrica, que va 

començar a esdevenir real a partir de la segona meitat del segle XX. 

 

L’Àfrica que va veure Kapuściński 

La primera vegada que Kapuscinski va trepitjar la sorra africana va ser el 1957, l’any en què 

comença el final del sistema colonial a l’Àfrica amb la conversió de la Costa d’Or, una de 

les colònies més riques, de possessió britànica, en Ghana independent.  

El procés de descolonització africana va ser molt diferent entre el nord, islàmic, i el centre i 

sud, zones considerades l’Àfrica negra (Oliver i Fage, 1972: 255-299), i sobre les quals 

treballa Kapuściński. En aquests últims territoris la independència, tot i arribar més tard que 

al Nord, va esdevenir un procés molt ràpid: en només cinc anys, de 1957 a 1962, es van 

crear 29 nous estats. Gran Bretanya i França, que posseïen gaire bé la major part del 

territori, no van oposar grans resistències, amb alguna excepció com Algèria, Kenia o 

Zimbabwe. Altres casos de lluita armada van ser Moçambic i, sobretot, Angola. Però, en 

general, van ser les disputes i guerres tribals internes entre ètnies, o el propi procés 

d’africanització, el que va generar les revolucions més violentes a l’Àfrica negra. 

El procés d’africanització, tal i com el descriu Kapuściński (2000: 42-43), va ser la 

substitució de la burocràcia colonial, que vivia en unes condicions de luxe a l’Àfrica –sense 

barrejar-se, és clar, amb la població nativa- per buròcrates africans. És a dir: quan els estats 

van aconseguir la independència van marxar els colons i els seus llocs de treball, les seves 

residències de luxe i els seus cotxes van ser ocupats per africans que van mantenir, sense 

cap canvi, el sistema colonial. Aquest fet va ser el gran desencadenant de les lluites més 

violentes per aconseguir el poder, ja que el poder significava riquesa. La tradició 

col·lectivista africana va afegir el clan del vencedor d’aquella lluita a la cúpula del poder, 

de manera que en quasi tots el joves estats es va erigir no un individu sinó tot un clan com 

els grans beneficiaris de la independència, que van espoliar la riquesa dels estats a càrrec de 

la seva població. 

En aquell moment, la dècada dels 60, Àfrica es converteix en el centre de l’interès mundial. 

És en aquest context on Kapuściński és enviat com a corresponsal a l’Àfrica i també és on 

treballa i on viu. La seva corresponsalia s’estableix a Dar es Salaam però viatja 

constantment a través de tot el continent, ja sigui perquè esclata en algun lloc una revolució 
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o hi ha un cop d’estat, ja sigui per estudiar i conèixer millor els més de cinquanta països que 

cobria. Així doncs, tot el continent africà –entès com l’Àfrica “negra”- esdevé el seu 

territori a cobrir per la PAP. 

 

Què hi veu allà? 

Sus descripciones detalladas sobre el clima, los insectos, las expresiones de las persones y el 

olor de las calles en África ofrecen al lector una realidad que más allá de los meros datos 

periodísticos. 

(Platt, 2012: 18) 

 

La resposta més obvia a aquesta pregunta –què hi veu allà- és: el procés de descolonització 

respecte les metròpolis europees i la creació de règims independents africans. És a dir, 

revolucions. En un període de deu anys, des del 1956 fins al 1966, Àfrica va passar de ser 

un continent-colònia d’Europa a esdevenir Tercer Món amb més de 50 estats independents. 

Ja s’ha mencionat anteriorment la dificultat d’encabir sota un sol terme, “Àfrica”, la 

diversitat de tradicions, cultures, religions, llengües i, en definitiva, societats que viuen i 

conviuen en aquell continent. El mateix Kapuściński afirma que hi ha diferents Àfriques, 

almenys quatre15. Però també és cert que ell declara que, en l’època  de la descolonització, 

la lluita per la independència, l’aspiració general a la llibertat, unien tot el continent i el 

feien un. És el que ell, usant termes africans, defineix com l’esperit Uhuru (Kapuściński, 

2003: 67). 

Però hi ha aspectes més sensorials, humans i propers que el corresponsal es troba al 

continent africà, aspectes que, m’atreviria a dir, condicionen més significativament el seu 

dia a dia i la seva concepció de l’imaginari del món i les causes de les revolucions. Em 

refereixo al clima, controlat pel sol; a les gents de pell negra que hi viuen; i, a la pobresa, el 

gran tema que protagonitza qualsevol notícia. La tria d’aquests tres àmbits sensorials ha 

estat molt difícil però la rellevància i reiteració d’aquests tres aspectes de la vida a l’Àfrica 

–i de l’obra del propi Kapuściński- així com la confluència de la majoria d’altres temes en 

aquests m’ha fet decidir finalment.  
                                                                 
15

 A Los cínicos no sirven para este oficio (2003: 67) el reporter polonès menciona quatre “Àfriques” 
diferents: l’Àfrica del Nord -des de les costes mediterrànies fins el Sàhara-, l’Àfrica occidental, l’Àfrica 
oriental i l’Àfrica austral  
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Després d’haver aprofundit en el context històric, polític i social tant del colonialisme, a 

partir de bibliografia i d’alguns matisos analítics de Kapuściński, com de la descolonització, 

aquesta última de manera més superficial al ser l’escenari que el periodista polonès va haver 

de viure i analitzar en els seus escrits, aquest apartat pretén cenyir-se, en la mesura del 

possible, a una descripció sensorial d’aquella realitat.  

És important assenyalar que una dels qualitats més valorades del reporter, i que va 

contribuir a que el nom de Kapuściński fos conegut arreu, era la seva capacitat 

d’observació. La vista era un sentit imprescindible per al reporter –i sobre el qual s’ha 

estructurat tot el treball-, tant o més que la oïda, i convertia tot allò que veia en part 

essencial dels seus relats. És per això que aquest treball dedica una petita part a donar el 

protagonisme a tres elements que aparentment estereotipen tot el continent però que, als ulls 

del polonès, enriqueixen la seves descripcions i posen de manifest la sensibilitat de 

Kapuściński.  

  

El sol 

Lo primero que llama la atención es la luz. Todo está inundado de luz. De claridad. De sol. Y 

tan sólo ayer: un Londres otoñal bañado en lluvia. Un avión bañado en lluvia. Un viento frío y 

la oscuridad. Aquí, en cambio, desde la mañana todo el aeropuerto resplandece bajo el sol, 

todos nosotros resplandecemos bajo el sol.  

(Kapuściński, 2000: 9) 

 

Al llarg de les centenars de pàgines que Kapuściński va dedicar a Àfrica s’hi poden trobar 

constants referències al sol, moltes vegades caracteritzat com l’enemic de l’espècie humana 

i el culpable del subdesenvolupament del continent. I és que, per a un home acostumat a la 

neu, el fred i la pluja, la xafogosa calor del tròpic és el primer element que sent al trepitjar la 

sorra africana. 

La calor insuportable del migdia, sobretot a l’estació seca, el forcen a descriure els paratges 

africans com a “inferns impossibles de suportar”, on la pròpia “ombra crema i el vent 

abrasa” (2000: 215). El reporter polonès, a més, afegeix un factor psicològic a aquest 

“infern” per als visitants europeus, ja que ells “saben que se encuentran en el centro del 

infierno, lejos del mar, de tierras con un clima más moderado, y esa sensación de saberse a 
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tanta distancia, encerrados, encarcelados, hace que su vida se vuelca aún más difícil de 

soportar” (2000: 294). 

És tanta la força que aquest astre té sobre la població africana que la recerca de zones 

d’ombra marca la seva rutina horària diària, tal i com descriu Kapuściński (2000: 123):  

Se despiertan por la mañana y van a buscar agua para enjuagarse la cara. Luego, el que tiene 

dinero se compra un desayuno, es decir, un vaso de té y un mendrugo de pan. Pero muchas otras 

no comen nada. Antes del mediodía el calor ya se vuelve difícil de soportar: hay que buscarse un 

lugar donde haya sombra. A medida que pasan las horas también la sombra se traslada junto con 

el sol, y junto con ella se traslada la gente, cuya única ocupación durante el día consiste en 

arrastrarse en pos de la sombra, en protegerse en su interior, ahumado y fresco. 

 

No obstant això, hi ha una clara diferència, als ulls de Kapuściński, entre com sobreviu a 

aquesta calor l’home blanc i com ho fan les gents d’allà, a les quals el reporter hi fa 

referència com el “descubrimiento más importante” (2000: 11) que fa a l’Àfrica. 

 

Els negres, els “altres” 

De pronto, cuando apenas nos hemos restregado los ojos, nos hallamos en el centro de un 

infierno húmedo. Enseguida empezamos a sudar. (…) Es el primer gesto de nuestra iniciación, 

es decir, de la gente del Norte, al llegar a África. 

 (Kapuściński, 2000: 9) 

 

Després de la llum –i la sensació extrema de calor-, el primer que veu el polonès a l’Àfrica 

són las “gentes de aquí, del lugar”. I, el primer que fa, és una comparació sobre com 

suportem “nosaltres”, és a dir, els blancs occidentals, i com ho fan “ells”16 el clima (2000: 

11).  

En medio de esas palmeras y lianas, de toda esa exuberancia selvática, el hombre blanco aparece 

como un cuerpo extraño, estrafalario e incongruente. Pálido, débil, con la camisa empapada en 

sudor y el pelo apelmazado, no cesan de atormentarlo la sed, el tedio y la sensación de 

                                                                 

16
 Més endavant hi ha un capítol dedicat exclusivament a la frontera entre el “nosaltres” i els “altres o 

ells” que utilitza Kapuściński. 
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impotencia. El miedo no lo abandona: teme a los mosquitos, a la ameba, a los escorpiones, a las 

serpientes; todo lo que se mueve lo llena de pavor, de terror, de pánico. 

Los del lugar, todo lo contrario: con su fuerza, gracia y aguante, se mueven con desenvoltura y 

naturalidad, y a un ritmo que el clima y la tradición se han encargado de marcar; un ritmo tal vez 

poco apresurado, más bien lento, pero, a fin de cuentas, en la vida tampoco se puede conseguirlo 

todo. 

 

Així doncs, una cosa està clara i és la consciència que té el corresponsal sobre les 

diferències, almenys a primera vista, que es poden establir entre les gents natives i homes 

blancs com ell. Però les diferències perceptibles pels sentits no és limiten a la capacitat de 

resistència física. La identitat racial, i la superioritat blanca, són ràpidament evidents per al 

periodista (Kapuściński, 2000: 96): 

En esto consiste lo atractivo de la agitación étnica, en lo fácil y accesible que resulta: el diferente 

salta a la vista, todo el mundo puede verlo y grabar su semblante en la memoria. No hace falta 

leer libros, reflexionar ni discutir: basta con mirar. 

 

En alguna part dels documents llegits a propòsit de la vida i obra del polonès, Kapuściński 

explicava que ell no havia reparat en el color de la seva pell fins que va veure la distància 

que aquell blanc li representava per apropar-se als africans (Kapuściński, 2007: 66-67). 

Narra com el blanc despertava la curiositat d’aquella gent, que s’apropava a tocar-lo per 

veure si el contacte amb la seva pell negre el tacava.  

La visió d’una Àfrica que veu el blanc com a un ésser superior –tot i la feblesa que li atorga 

Kapuściński respecte a el vigor de la raça negra- és fa pal·les quan, al capítol “El doctor 

Doyle” (2000: 71-80), Kapuściński explica com només a partir de la seva malaltia els 

negres van començar a tractar-lo més d’igual a igual (2000: 77)17.  

En este patológico y paranoico mundo de la desigualdad racial en que todo lo decide el color de 

la piel (incluso sus matices), mi enfermedad, a pesar que físicamente lo pasaba fatal, me 

proporcionaba una inesperada ventaja: al convertirme en un ser débil y lisiado rebajaba mi 

prestigioso estatus de blanco como alguien que está por encima de todo y de todos, y creaba 

entre los negros una mayor oportunidad de igualdad.  

                                                                 
17

 Kapuściński havia emmalaltit de malària, que se li va derivar a tuberculosi, i com que Àfrica era el 

somni de la seva vida, havia decidit no avisar al diari, no tornar a Europa, i tractar-se en un dispensari 

municipal de Dar es Salam. 
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Més endavant es tornarà sobre la qüestió de l’alteritat, la identitat cultural o de raça i la 

frontera que Kapuściński i la resta d’humans, quasi de manera inconscient, establim entre 

aquelles persones amb les que compartim més característiques o afinitats, el “nosaltres” i la 

resta de persones, “ells” o “altres”, caracteritzades pel nosaltres a través d’estereotips o 

prejudicis, i fins i tot vistes com a enemigues. No obstant això, s’ha encabit aquesta qüestió 

en La visió perquè és evident que hi ha una part sensorial en la identificació de l’africà com 

a altre pel seu color de pell i per les seves característiques físiques que a Kapuściński no li 

va passar per alt.  

 

La pobresa 

Mi tema principal es la vida de los pobres. Así entiendo la noción de Tercer Mundo,                    

que no es un término geográfico (Asia, África, América Latina) ni racial (los llamados 

continentes de color), sino existencial.                                                                                                  

(Kapuściński, a Domoslawski, 2010: 509) 

 

Pobresa i Àfrica són dues paraules que fàcilment van de la mà. Gaire bé es podria dir que la 

del pobre és la imatge estereotipada del africà més estesa a Europa. I, a la vegada, potser és 

la reducció més fàcil –i simple- del periodisme de Kapuściński. Ell mateix va afirmar que 

eren els pobres qui li interessaven (2003: 18) i sobre els quals volia treballar. I va ser el 

Tercer Món –no només Àfrica sinó que també Àsia i Amèrica- l’escenari des d’on va 

decidir que signaria les seves cròniques. 

La pobresa als carrers d’Àfrica és molt perceptible i així ho relata Kapuściński, que explica 

histories, gairebé sempre amb noms dels seus protagonistes, de persones famèliques que no 

tenen diners per comprar menjar, de dones que tenen com a única propietat una olla que es 

converteix en el seu mitjà de vida, de barris de barraques on robar a vegades significa la 

diferencia entre viure i morir i on la gent “se come todo lo que hay, hasta la última migaja: 

nadie almacena nada (…) cada día es n obstáculo difícil de superar, la imaginación no 

sobrepasa las veinticuatro horas, no se hacen planes ni se acarician sueños” (2000: 124).   

No obstant això, no hi ha una imatge victimista en els seus escrits. La pobresa no és, ni tant 

sols, font de compassió o empatia per al periodista sinó que hi veu, en la dignitat d’aquelles 

gents, un caràcter generós i l’esperit de la lluita que tant el captivava. Així doncs, l’elecció 
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del pobre com a protagonista dels seus relats, com a font però també com a subjecte, va 

molt més enllà d’una descripció de la realitat africana a simple cop d’ull, com es veurà en el 

proper capítol. 

I és aquí on rau l’excepcionalitat de Kapuściński: ell presenta una imatge real, verídica, de 

la societat africana però sense estigmes ni victimismes. I ho fa amb una amb una humanitat 

i empatia sinceres cap als africans, i amb intenció moralitzadora cap als seus lectors del 

món occidental. Però aquest anàlisi, aquestes últimes frases, van més enllà de la seva visió. 

Ens estem introduint a la seva forma d’analitzar allò que veu, la mirada, el títol del proper 

capítol.  
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La mirada 

 

Creo que para ejercer el periodismo, ante todo, hay que ser un buen hombre, o una buena 

mujer: buenos seres humanos. Las malas personas no pueden ser periodistas. Si se es una 

buena persona se puede intentar comprender a los demás, sus intenciones, su fe, sus intereses, 

sus dificultades, sus tragedias. Y convertirse, inmediatamente, desde el primer momento, en 

parte de su destino. Es una cualidad que en psicología se denomina “empatía”.  

(Kapuściński, 2003: 38) 

 

El verb “mirar” és un dels preferits per parlar de la qüestió de la identitat i l’alteritat pels 

autors consultats per elaborar aquest treball. A la introducció ja s’ha explicat que 

l’estructuració d’aquest treball en quatre capítols, que tenen com a títol paraules del mateix 

camp semàntic –el sentit de la vista però amb diferents matisos de significat-, ha vingut 

determinada a través de les lectures a la vegada que ha estat completament intencionada –i, 

cal dir-ho, cuidada i mimada- per tal de posar de manifest la importància de detalls tan 

aparentment ínfims però carregats de connotacions que marquen grans diferències de 

significat. 



~ 34 ~ 

En aquest apartat, una vegada més, la definició de “mirar” que proporciona el Diccionari de 

l’Institut d’Estudis Catalans es queda sensiblement curta per introduir els el contingut 

d’aquest capítol –segons el meu parer, el més rellevant de tot el treball pel que fa a la 

manera d’entendre i exercir el periodisme de Ryszard Kapuściński, el protagonisme que té 

la figura de “l’altre” en els seus textos i la construcció de la identitat cultural i l’alteritat-. 

“Fixar la vista (sobre algú o alguna cosa)”, per tant, no és suficient per copsar la 

importància que té mirar quan un és periodista.  

Una definició més curosa pot ser la que presenta el periodista Xavier Guix a través de les 

explicacions d’Antonio Damasio, un investigador en neurociència, neurologia i psicologia, 

en un reportatge pel diari El País sobre la psicologia que envolta l’acte de mirar la realitat.  

En el mirar existe sin duda intención. Hemos decidido qué ver. Y lo hacemos cuando queremos 

conocer o cuando pretendemos llegar al fondo del otro y al trasfondo de la cuestión. Necesitamos 

mirar para certificar, para curiosear, para descubrir, para encontrar en lo mirado nuestro deseo o 

para desvelar verdades. 

 

Mirar, doncs, implica consciència i interacció entre qui ho fa i la persona o realitat que es 

observada. En l’acte de mirar, en la intenció al enfocar la realitat copsada a través dels ulls, 

és on rau tota la força i la individualitat d’una persona en relació a la comprensió del seu 

entorn. Hi ha una expressió en l’article mencionat d’El País que posa de manifest la relació 

entre aquest verb escollit com a títol del present capítol, l’alteritat i Kapuściński: “el mirar 

no es una experiencia sino un encuentro”. Fixi’s en la idoneïtat d’aquesta frase, que 

connecta l’acció de mirar amb el títol del llibre que Kapuściński va escriure amb el propòsit 

d’encabir les seves consideracions sobre les persones amb qui no compartim els mateixos 

marcs referencials: Encuentro con el otro (2007). 

Gran part de l’excepcionalitat i rellevància de la figura de Ryszard Kapuściński es deu a la 

seva particular forma de viure i conviure a l’Àfrica i de descriure i escriure els 

esdeveniments que hi tenien lloc i les gents que hi trobava. Era tanta la importància que 

donava al coneixement de primera mà de les fonts “ordinàries” i la vinculació que va 

establir amb la causa revolucionària dels “altres” que la seva definició del bon periodista es 

va transformar en “traductor de cultures” i “advocat d’Àfrica”. Precisament, la manera en 

què va entendre i exercir el periodisme Kapuściński, els elements de la seva mirada, 

constitueixen la primera part d’aquest capítol. 
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La segona està centrada en “l’altre”, una figura central en la vida i obra de Kapuściński i en 

aquest treball. Com a corresponsal, la biografia i bibliografia del polonès van estar 

completament determinades i influenciades pel contacte amb persones de cultures diferents 

a la seva, amb “identitats” diferents a la seva. Més enllà de ser un “blanc” entre “negres”, 

Kapuściński va prendre consciència de la importància de “l’altre” en un ofici com el de 

reporter, que és a la vegada font i protagonista dels seus reportatges i relats. Com es 

construeix la identitat, quina és la frontera entre el “nosaltres” tant utilitzat per Kapuściński 

i els “altres” i com és de rellevant el paper que ocupen els mitjans de comunicació en aquest 

esquema cultural són els principals elements de la segona part del present capítol.  

 

La mirada fa al periodista 

La mirada analítica de historiador-reportero, unida a su poética romántica, se evidencia por 

medio de la mirada subjetiva que plasma en sus textos, que combinada con una voz autoritaria 

y omnisciente, provoca una sensación de proximidad con el lector. 

(Platt, 2012: 12) 

 

Una vegada ha quedat clar que és en la mirada on rau la interpretació i l’individualisme de 

cada persona i de cada periodista, en aquest apartat es procurarà descriure com era la 

mirada de Kapuściński. Per arribar a aquest punt ha estat necessari explicar abans, per una 

banda, l’experiència vital del periodista, els esdeveniments que van marcar la seva infància i 

l’edat adulta, ja que les experiències personals juguen un paper molt important en la 

percepció cultural, social, ideològica, etc. que és té del món i, per altra banda, l’objecte de 

la seva mirada, el context social i polític de l’Àfrica en el moment en què  Kapuściński es 

va convertir en el corresponsal d’aquell continent. Arribats a aquest punt, doncs, ja s’està en 

condicions d’endinsar-se en els per quès i els coms del seu periodisme i la seva 

excepcionalitat.  

Per començar, es respondrà a la pregunta de “per què el periodisme de Kapuściński és com 

és?” “quins són els elements que l’han convertit en la figura central del present treball per a 

parlar de la importància dels “altres” en el periodisme?”. Després de la lectura dels seus 

llibres, d’assaigs i articles escrits per Kapuściński i també sobre ell, finalment són quatre les 

característiques escollides per a respondre les preguntes formulades més amunt. És més que 
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evident que no es pot englobar tota una personalitat i un estil en només quatre trets o 

particularitats però crec, si més no, que són propietats essencials en el seu periodisme i el 

seu caràcter diferencial18.   

 

En primera persona 

 “Es erróneo escribir sobre alguien                                                                                                       

con quien no se ha compartido al menos un poco de su vida”  

(Kapuściński, 2003b: 15) 

 

Segurament, no ens equivocaríem gaire si afirméssim que un dels elements més distintius 

del periodisme de Kapuściński, si no el que més, és la manera en què va viure amb els 

africans.  Ell creia que l’única forma de conèixer la ciutat africana, els carrers i les cases 

africanes, era viure-hi i barrejar-se amb les seves gents i, de fet, va fer d’aquesta creença el 

lema del seu periodisme. 

Però aquesta màxima, aparentment senzilla d’aplicar i que va procurar complir sempre –

extreta de l’antropòleg polonès Bronislaw Malinowski19- va topar amb la realitat social 

africana ja que, com ell mateix relata,  “a un blanco no le resulta fácil vivir en un barrio 

africano” (2000: 120). Els primers en oposar-se a aquesta idea va ser els europeus que 

vivien en complexos residencials luxosos separats de la població indígena, que es 

mostraven convençuts que si ho feia moriria, o bé perquè aquells el matarien, o bé degut a 

les malalties i les precàries condicions higièniques. Però no només la voluntat dels colons 

blancs s’oposava a la idea del polonès de rebutjar la seguretat d’un barri luxós habitat 

només pels africans rics i els diplomàtics europeus. Els nadius també van veure amb recel 

aquesta idea, ja que, tal i com advertien a Kapuściński, no podria continuar amb el seu estil 

                                                                 
18

 La tria de les quatre característiques “definitòries” del mode de fer periodisme de Kapuściński és 

pròpia i ha vingut determinada arran de les lectures de la seva obra així com altres assaigs i articles 

sobre el corresponsal polonès i el seu estil.  

19
 El treball de Bronislaw Malinowski és ben conegut per Kapuściński, tal i com s’explica a la pàgina 44 

del present treball. 
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de vida i, a més, estaria sotmès a robatoris per part de la població indígena, que veu a tots 

els europeus com a persones riques pel sol fet de ser blancs 20.  

No obstant això, és tant l’interès i la curiositat que sent Kapuściński per la gent corrent –no 

pels alts mandataris, ni els diplomàtics ni la resta de persones considerades “fonts oficials” 

per a qualsevol fet noticiós- que persisteix en la seva idea i aconsegueix, en cada conflicte 

que assisteix o cada viatge que emprèn, fer-ho de la manera més senzilla i propera amb la 

població. Viatges interminables en autobusos i trens, allotjaments en pisos al cor dels barris 

africans de les ciutats o cabanes de tribus localitzades a l’interior d’Àfrica –lloc on els 

europeus no acostumaven a endinsar-se per por a les malalties i la manca de carreteres o 

camins-, bars i hostals d’africans... És així com Kapuściński coneix la cultura africana i les 

seves gents, en primera persona. I és per això que les seves cròniques no tracten sobre els 

esdeveniments econòmics o polítics dels països que visitava sinó que són el relat de la gent 

corrent que viu en aquest context i lluita per fer valdre la seva llibertat i la seva dignitat 

(Domoslawski, 2010: 456-457). 

Abans de tancar aquest bloc, i en relació directa amb el següent, cal mencionar un aspecte 

més sobre la manera com va viure i conviure amb els africans. I és que tot i el seu color de 

pell, que el feia diferent, va arribar a passar desapercebut com un més i a esdevenir un entre 

tants21. Tal i com s’apunta a Los cínicos no sirven para este oficio (2003) segurament la 

seva nacionalitat polonesa –era un “europeu de sèrie B” i el no disposar de gaires mitjans 

econòmics, el van ajudar a aplicar la seva convicció que “para tener derecho a explicar se 

tiene que tener un conocimiento directo, físico, emotivo, olfativo, sin filtros ni escudos 

protectores, sobre aquello que se habla” (Kapuściński, 2003: 15).  

Ell mateix creia que l’única manera de fer bé la seva feina era desaparèixer i existir només 

“como individuos que existen para los demás, que comparten con ellos sus problemas e 

intentan resolverlos, o al menos describirlos” (2003:38). Aquesta generositat, aquestes 

                                                                 
20

 És evident, en aquest esquema de protestes tant dels colons com dels africans a la idea que un blanc 

com Kapuściński convisqui amb la població nativa, que tant uns com els altres posseeixen una imatge 

estereotipada i plena de perjudicis de “l’altre”.  

21
 En aquest sentit, és molt interessant l’apunt de fa el corresponsal polonès sobre el canvi de tracte que 

els africans tenen amb ell quan aquest emmalalteix de malària i tuberculosi. “En este patológico y 

paranoico mudo de desigualdad racial en que todo lo decide el color de la piel” -explica Kapuściński 

(2000: 77)- “al convertirme en un ser débil y lisiado rebajaba mi prestigioso estatus de blanco como 

alguien que está por encima de todo y de todos, y creaba entre los negros una mayor oportunidad de 

igualdad”. 
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capacitats d’auto sacrifici i de mimetisme amb el seu entorn de Kapuściński ens serveixen 

molt bé per a introduir la segona característica del seu periodisme: l’empatia.  

 

Empatia  

“Sin empatía, esa habilidad de sentirse inmediatamente como uno de la familia, no es posible 

compartir el dolor, los problemas, los sufrimientos y las alegrías de la gente.  

(Kapuściński, a Domoslawski, 2010: 571) 

 

L’empatia és una altra de les grans qualitats humanes i professionals de Kapuściński. Més 

endavant es veurà que resulta un element clau per a tot corresponsal perquè, més enllà de 

ser necessària per a tota bona comunicació interpersonal, és imprescindible per a una 

òptima i exitosa comunicació intercultural, és a dir, la comunicació entre dos o més 

persones de diferents comunitats de vida o de sentit22. 

En aquest punt és important recordar la idea que el mateix Kapuściński utilitza per a 

descriure com la multiculturalitat de la seva infància influeix en la manera de concebre la  

diferència cultural i la alteritat. Ens referim a la figura del “hombre de los confines”23. Però 

és que, a més d’aquesta mirada alliberada de prejudicis, “los años vividos en el Tercer 

Mundo –relata Domoslawski- le han enseñado empatía, a contemplar las coses desde el 

punto de vista de los desesperados” (2000: 521). 

Gérard Maradon, professor francès de psicologia, en un article de la revista d’Afers 

Internacionals a propòsit de la interculturalitat, defineix l’empatia com “el conjunto de los 

esfuerzos empleados para acoger al otro en su singularidad y que son consentidos y 

desplegados cuando se adquiere la conciencia de la separación yo-otro y de la ilusión de la 

identificación pasiva con el otro” (76). Potser una definició més senzilla d’aquesta 

competència és aquella màxima, també assenyalada per Marandon d’ “actúa con los otros 

tal y como ellos actuarían con si mismos” (76).  

                                                                 
22

 A l’apartat Construcció de la identitat s’aprofundeix en la idea d’identitat cultural i comunitats de vida. 

23
 En un paràgraf ja citat a Els ulls, extret de la biografia que elabora Artur Domoslawski (2010: 24), 

Kapuściński s’autoanomena així en referència a que, des de la seva infància, ha concebut com a simples 

trets de l’ésser humà les diferències entre uns i altres. 
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I “l’altre” que escull Kapuściński és el pobre. Els pobres, diu, són silenciosos i no es 

rebel·len. Només quan està en joc la seva esperança i la seva dignitat (Kapuściński, 2003: 

40). I la dignitat, el respecte, és una qualitat humana que Kapuściński considera com la clau 

de les revolucions al Tercer Món. A la seva biografia, s’afirma que el periodista creia amb 

fermesa que les revolucions no esclataven perquè la gent no tingués que menjar sinó perquè 

no podien seguir suportant les humiliacions dels seus governants (2010: 508). Aquest 

anàlisi converteix, als ulls de Kapuściński, en “herois” als revolucionaris i el convertirà a ell 

en el seu defensor, en partidari de les seves raons, en “l’advocat d’Àfrica” (Domoslawski, 

2010: 520-521), i el durà a posicionar-se sempre al bàndol dels revolucionaris. 

El cas més paradigmàtic d’aquesta empatia –i manca d’objectivitat i imparcialitat com a 

conseqüència- és el llibre que va escriure a propòsit de l’assassinat de l’ambaixador Karl 

von Spreti a mans dels seus segrestadors, una banda de guerrillers guatemalencs. A Por qué 

mataron a Karl von Spreti24, Kapuściński fa allò que troba a faltar de la premsa local: 

posar-se en el lloc dels segrestadors i analitzar les causes i la finalitat que porten els 

guerrillers a segrestar diplomàtics. Anys després, Kapuściński confessarà que havia escrit el 

llibre “en contra de las manipulación de la opinión pública internacional por parte de 

nosotros, los periodistas” i que ho havia fet empès per “un deseo de defender aquella gente, 

a los guerrilleros, su dignidad y sus razones” (Domoslawski, 2010: 288). 

Aquest exemple demostra el seu veritable i humaníssim interès per les persones, que el 

porta a buscar una altra mena d’informació diferent a la de la resta de periodistes. Per a ell, 

són les aspiracions, els somnis i les històries personals de la gent humil el més important –i 

el centre dels seus relats-. Els fets purs, les declaracions oficials, les entrevistes i, fins i tot, 

l’adequació total a la veritat, són detalls intranscendents (Domoslawski, 2010: 457). Però 

aquesta manera de fer no és perquè si sinó que persegueix una finalitat, una intenció, encara 

més ambiciosa. 

 

 

 

                                                                 
24

 Por qué mataron a Karl Von Spreti és un text inclòs al seu llibre Cristo con un fusil al hombro. 

Barcelona: Anagrama, 2010 
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Intencionalitat 

Mi intención es más ambiciosa […] mostrar a todos nosotros, los europeos –que tenemos una 

mentalidad muy eurocéntrica-, que Europa, o mejor dicho, una parte de la misma,                              

no es lo único que existe en el mundo.  

(Kapuściński, 2003: 42) 

 

Kapuściński afirma que “el verdadero periodismo es intencional, a saber: aquel que se fija 

un objetivo y que intenta provocar algún cambio” (Kapuściński, 2003: 38). I l’objectiu que 

persegueix ell, el canvi que intenta provocar, és la visió que es té des d’Occident dels 

pobres del Tercer Món o, com es veurà més endavant, dels “altres” com els defineix 

Kapuściński.  

A l’article El periodisme collage de Ryszard Kapuściński, s’estableix una relació entre el 

periodisme de Kapuściński i la teoria del distanciament de Bertol Brecht, dramaturg i poeta 

alemany, perquè els textos de Kapuściński commouen a la vegada que obliguen a pensar als 

seus lectors. L’autora de l’article, Sarah V. Platt, doctoranda del Departament de 

Comunicació Pública de la Universitat de Navarra, cita Torres Kumbrian, l’autor de la 

exemplificació d’aquella teoria en el periodisme intencional de Kapuściński (Platt, 2012: 

10). 

Al igual que Brecht, Kapuściński sostenía que por medio de su periodismo intencional aspiraba a 

modificar o mejorar el mundo. De esta manera crea un nuevo género en el que el arte se 

convierte en comprensión total y activa de la historia, o lo que Brecht llamaba el efecto o la 

teoría de distanciamiento.  De esta manera no sólo comprendemos qué ocurre sino también el por 

qué.  

 

Així doncs, la clau de la seva intencionalitat té la causa en la seva empatia i el seu 

coneixement en primera persona de la realitat i les persones sobre les quals escriu però 

utilitza com a mètode els relats individuals i personals de les seves fonts i l’anàlisi treballat 

de les causes i conseqüències de tot allò que passa en aquell context. Encara queda, però, 

definir l’objecte d’aquella intencionalitat i sobre qui és dirigeix, dos elements claus 

d’aquesta intencionalitat 
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Arribats a aquest punt s’ha de mencionar un aspecte molt important sobre la dualitat del 

receptor d’aquella intencionalitat de Kapuściński, ja que, tot i recaure sobre les mateixes 

persones, els africans, ho fa centrant-se en dues de les múltiples qualitats que defineixen, als 

ulls sempre de Kapuściński, els africans. Això és: la pobresa i “l’alteritat”. M’explico. Al 

jove polonès que arriba a l’Àfrica en plena etapa de descolonització l’apassionen les 

revolucions i els canvis polítics que s’hi donen però també veu i mira la pobresa i decideix 

convertir-se en la veu d’aquella gent, decideix, com ja s’ha explicat a l’anterior capítol, que 

els pobres es convertiran en el “tema” del seu periodisme. La figura de “l’altre” –centre del 

discurs en el proper bloc d’aquest capítol- la descobreix més endavant i dedica gran part de 

la seva vida a reflexionar-hi i defensar-la enfront dels ulls de la resta dels occidentals. 

A més a més, però, s’ha de tenir en compte que, tot i que la intenció de la seva obra es 

dirigeix als africans, els seus textos, reportatges, cròniques o llibres van dirigits a lectors 

polonesos, europeus, és a dir, a occidentals. El periodisme intencional de Kapuściński, per 

tant, es dirigeix sempre als seus lectors –els destinataris-, però amb la intenció ètica dirigida 

cap als “pobres” i cap als “altres” –els subjectes i beneficiaris-.  

Domoslawski, l’autor de la biografia del reporter, utilitza dues expressions que trobo del tot 

encertades per definir la postura que va adoptar Kapuściński en relació al continent africà i 

la seva gent. Dues expressions que exemplifiquen la dualitat de l’objecte del seu periodisme 

intencional. La primera d’elles és “advocat d’Àfrica” (2010: 520-521). La seva empatia cap 

a les causes que empenyien els africans a revolucionar-se contra el poder del Primer Món, 

la defensa de la seva dignitat i la voluntat de convertir-se en el mitjà a través del qual els 

pobres del Tercer Món podien expressar-se, així com l’anàlisi profund i humà de les causes 

dels esdeveniments polítics i socials que esdevenien en aquell continent i no la simple 

enumeració dels conflictes el converteixen en “advocat d’Àfrica”. És en aquesta condició 

que, a partir dels atemptats de l’11 de setembre i en un context de globalització, postula la 

seva idea de “solidaritat global” (2010: 524): 

No se trata de una ayuda puntual, de las que se brindan en el caso de una inundación, un 

terremoto, una hambruna o cualquier otro cataclismo. Se trata de un proyecto global de buena 

voluntad por parte del mundo desarrollado. Nunca se ha gestado nada parecido. […] Si no 

ayudamos a los pobres, no nivelamos, aunque sea en grado mínimo, las desigualdades en el 

mundo, acabaremos matándonos. Tengo la impresión de que atravesamos una dramática crisis de 

pensamiento humanista.  
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La segona expressió la va crear el propi Kapuściński cap al final de la seva vida i defineix 

com volia que el consideressin a ell i a la tasca de corresponsal: “traductor de cultures” 

(Domoslawski, 2010: 517). Aquesta faceta fa de “l’altre” l’objectiu del seu periodisme amb 

la intenció de canviar el món. Degut a la importància d’aquesta figura tant per a 

Kapuściński com per al contingut d’aquest treball, “l’altre” és el títol del bloc següent, on 

s’explicarà amb tota mena de detall qui és aquest altre i com és d’important en el 

periodisme i la vida de Kapuściński.    

 

Passió 

“No creo en el periodismo que se llama a sí mismo impasible, tampoco en la objetividad, en su 

sentido formal. El periodista no puede ser un testigo impasible, debe tener eso que en 

psicología se llama empatía. […] El llamado periodismo objetivo, desapasionado, no puede 

existir en situaciones de conflicto. Lo que quiero decir es que por tratar de ser objetivo, en 

realidad se desinforma”  

(Kapuściński, a Domoslawski, 2010: 314) 

 

Per aconseguir canviar el món, però, és necessita posar-hi el cor i l’ànima. Afortunadament, 

de passió per la corresponsalia i per les persones, no li’n faltava pas a Kapuściński. Les 

seves cròniques, els seus reportatges, cadascun dels seus llibres, estan impregnats d’aquest 

entusiasme, d’aquesta efervescència que el duia a anar fins allà on ningú volia anar, a 

romandre a l’Àfrica tot i emmalaltir de malària o a arriscar la seva vida per donar a conèixer 

al món allò que estava succeint lluny de casa seva. 

Aquesta passió per la humanitat, per les revolucions, pel Tercer Món, repercuteix molt en la 

manera en què Kapuściński escriu. D’una banda, la manca d’objectivitat, una característica 

tant criticada com admirada del seu estil (Domoslawski, 2010: 459-462). Però ell creia 

fermament que un corresponsal, i més quan es troba en una situació de conflicte, no pot ser 

imparcial ni objectiu. Segurament els exemples més paradigmàtics del compromís i la 

solidaritat que establia amb la causa revolucionària els trobem a la guerra d’Angola, on va 

arribar a guardar el secret que hi havia tropes cubanes per protegir la revolució 

(Kapuściński, 2003b: 111-113)  i on, segons pròpies declaracions, va arribar a disparar 
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contra els enemics del MPLA quan acompanyava un destacament. (Domoslawski, 2010: 

311).  

D’altra banda, el fet sentir-se compromès amb la tasca que desenvolupa i posar nom i 

sentiments a cadascuna de les històries individuals que explicava, comporten un 

coneixement més profund i un anàlisi més exhaust i directe, tot i que parcial i partidista, 

dels processos revolucionaris que viu i escriu com a corresponsal a l’Àfrica.  

 

Per explicar el com i el per què de l’especialitat i la singularitat de l’estudi de Kapuściński 

de la realitat social i política africana, s’establiran nous elements que formen la mirada del 

polonès. Els quatre mots mencionats fins ara -1a persona, empatia, intencionalitat i passió- 

defineixen, a grans trets, com era el Kapuściński home i periodista quan entrava en contacte 

amb “l’altre” africà pobre. Però hi ha altres influències i relacions que es poden establir en 

el periodisme de Kapuściński. Disciplines socials com l’antropologia o la història, així com 

una passió més desconeguda del reporter de la descolonització africana, permeten analitzar 

la seva mirada a través d’altres prismes.   

 

Periodista – antropòleg - historiador 

La ja mencionada Sarah V. Platt tribueix a Kapuściński una mirada que parteix de les 

ciències socials en un article que pretén analitzar el periodisme interdisciplinari del 

periodista polonès (2010: 9). Argumenta com els seus anàlisis tenen una gran influència de 

la antropologia, la historia i altres disciplines del camp, barrejades amb els seus retrats més 

personals i tenyits de l’etnografia. La proximitat de la tasca del periodista amb altres 

professions més socials en el cas que ens ocupa serà el centre de les següents pàgines.  

Les conclusions que extreu Platt és que Kapuściński té una “intuïció de periodista- 

antropòleg” (2012: 2) combinada amb una formació d’historiador. Aquesta associació entre 

el periodisme i la ciència que estudia l’espècie humana quant a la seva evolució biològica i 

al seu comportament social i cultural no és estranya. El catedràtic de teoria de la 

comunicació Rodrigo Alsina, a ¿Pueden los periodistas no ser etnocéntricos?, presenta una 

comparació entre els corresponsals i els antropòlegs25. Ara bé, segons aquest hi ha vàries 

                                                                 
25

 Cita el llibre de Conexiones transnacionales. Cultura, gente y lugares, d’Ulf Hannerz. Madrid: Cátedra, 

1996 
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diferències entre la tasca d’uns i els altres, com en el temps de producció, la cooperació amb 

companys, la instantaneïtat del feedback dels lectors, les restriccions imposades a partir de 

les pròpies característiques del medi –com per exemple, la brevetat de l’escrit- o dels 

directors del mitjà, el discurs o el tipus de destinatari (2004: 2-3). 

En el cas que ens ocupa, però, aquesta relació funciona. La posició que adopta Kapuściński 

davant de la realitat de “l’altre” és la d’algú que té veritable i humà interès en aquell ésser 

humà aparentment diferent i que intenta dibuixar un apropament més humà i menys 

mediàtic de la seva realitat. La seva manera de treballar així ho indica: defuig les fonts 

oficials, els barris segurs, els camins ja establerts per conèixer persones amb noms i 

cognoms i explicar qui són i com viuen.  

S’ha de mencionar que la seva gran màxima, que no és pot escriure sobre res ni ningú que 

no s’hagi conegut en primer persona, Kapuściński la va extreure de les investigacions de 

Bronislaw Malinowski, un antropòleg també polonès, que en el seu estudi sobre la 

interacció humana entre persones de diferents cultures a les illes del Pacífic va descobrir 

que els colons blancs que portaven anys allà no sabien res de la cultura nativa –al contrari, 

en tenien una imatge falsa i arrogant, ja que vivien allunyats de la població local-. 

Malinowski, per resoldre-ho, va fer el mateix que faria Kapuściński anys més tard: va 

plantar la seva tenda amb la població local i va conviure amb ells (Kapuściński, 2006: 3). 

Les investigacions d’aquest antropòleg polonès, i les tesis que defensa a Los argonatutes 

del Pacífico occidental, a saber, que “per a poder jutjar s’ha d’estar allà” i que “no hi ha 

cultures superiors ni inferiors”, estan en plena consonància amb la manera de veure i mirar 

els “altres” africans de Kapuściński.  

Però hi ha una altra relació de semblança que es pot establir entre el periodista i una altre 

perfil professional. Em refereixo a l’historiador. Com ja s’ha explicat en el primer capítol, 

ell es va llicenciar en Història a la Universitat de Varsòvia. Per tant, el vincle que l’uneix a 

la història és evident. El propi Kapuściński va més enllà i descriu el pont que es pot traçar 

entre les dues disciplines i, fins i tot, el paper que juga la història per esdevenir un bon o 

mal periodista (Kapuściński, 2003: 58): 

Todo periodista es un historiador. Lo que él hace es investigar, explorar, describir la historia en 

su desarrollo. Tener una sabiduría y una intuición de historiador es una cualidad fundamental 

para todo periodista. El buen y el mal periodismo se diferencian fácilmente: en el buen 

periodismo, además de la descripción de un acontecimiento, tenéis también la explicación de por 

qué ha sucedido; en el mal periodismo, en cambio, encontramos sólo la descripción, sin ninguna 

conexión o referencia al contexto histórico  
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En la historia, doncs, rau la causa del present i la clau per predir el futur, un coneixement 

imprescindible per a un bon periodista, és a dir, aquell que aprofundeix en el context i sap 

fer un anàlisi d’allò que veu.  

Però no només disciplines de les ciències socials com la història, l’antropologia i la 

politologia influeixen el periodisme analític del reporter polonès. Altres disciplines com la 

poesia –molt admirada i cultivada pel periodista, sobretot en la seva joventut i en la seva 

vellesa- (Domoslawski, 2010: 573), la literatura i la fotografia van tenir un paper rellevant 

en la manera de mirar de Kapuściński.  

 

El Kapuściński fotògraf 

Cuando miro el mundo a través del visor de la cámara, elijo el encuadre, compongo la imagen 

y me pongo a considerar cuál será el resultado, decidiéndome por uno u otro motivo.  

(Kapuściński, 2001, pròleg) 

 

Cercant material bibliogràfic de Kapuściński vaig descobrir que també s’havia sentit atret 

per la fotografia, i que va fer centenars de fotografies a l’Àfrica, algunes de les quals no van 

arribar a revelar-se mai. Segurament, el talent del polonès com a fotògraf no va ser tant gran 

com el de reporter, però el descobriment del Kapuściński fotoperiodista aporta una nova 

mirada sobre els altres africans, una mirada que, com ell mateix reconeix al pròleg del llibre 

Desde África (2001), es concentrava en aspectes diferents de la realitat quan exercia de 

periodista que quan feia fotografies: 

Cuando como reportero recojo material para una corresponsalía y hablo para ello con el jefe de 

un clan, lo que me interesan son sus ideas, opiniones, impresiones y pensamientos. Cuando me 

acerco a él en mi calidad de fotorreportero, me interesa algo muy distinto: la forma de su cráneo, 

los rasgos de su cara, la expresión de sus ojos, la carnosidad de sus labios. Cuando acudo como 

reportero a un lugar desconocido me encamino a las direcciones indicadas, busco contactos. 

Cuando estoy en ese mismo lugar como fotorreportero, contemplo la arquitectura de sus casas, 

los rayos de sol que se desplazan a través de la plaza del mercado, las gotas de sudor que se 

deslizan por las sienes del mozo de cuerda […]  
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Ara bé, tot i centrar el punt d’interès en aspectes diferents, la seva filosofia a l’hora de 

fotografiar als altres, a persones que no coneix, és molt similar al seu lema a l’hora 

d’escriure reportatges. I és que Kapuściński és conscient del que significa “robar” el rostre 

de les persones i del poder que li atorga sobre l’altre tenir la seva imatge (2001: 5). I ell sent 

massa respecte, massa compromís i admiració cap a les seves fonts com per, tot i canviar la 

seva mirada, canviar també la seva manera de procedir.  

 

Els “altres”: font, subjecte i objecte 

Esos extraños, esos desconocidos, no sólo constituyen una de las fuentes más ricas de nuestro 

conocimiento del mundo, sino que también nos ayudan en nuestro trabajo de mil maneras:     

nos posibilitan contactos, nos acogen en sus casas, nos salvan la vida  

(Kapuściński, 2007: 32) 

 

Els “altres” són, segurament, l’aspecte que més va contribuir en la manera de mirar i fer 

periodisme del polonès i la figura amb més protagonisme dels seus textos. Un dels papers 

que hi desenvolupen és el de fonts, és a dir, qui proporciona coneixement i declaracions 

sobre les que el periodista recolza les seves cròniques. De fet, al seu entendre, “no hay 

periodismo posible al margen de la relación con los otros seres humanos” (Kapuściński, 

2003: 38). 

Però, qui són aquests "altres” sense els quals no hi ha periodisme? Per a Kapuściński són 

totes aquelles persones que no son europees, que no són blanques (Kapuściński, 2007: 31). 

A priori, doncs, és el color de la pell, i les diferències culturals que implica, allò que dota de 

contingut aquest mot. Però n’hi ha més, i és que dins de la multitud que engloba aquesta 

definició, l’escollit per Kapuściński és el pobre (2003: 40), aquelles persones a les quals 

se’ls hi ha prohibit expressar-se, rebel·lar-se. És aquí on s’encabeix el seu periodisme 

intencional i humanitari, explicat anteriorment. 

No hi ha una certa contradicció o ironia en aquesta definició tan simplista? Definir com a 

“altres” tots aquells que no són europeus és una actitud completament etnocèntrica. 

L’etnocentrisme és la tendència a interpretar la realitat a partir dels propis paràmetres 

culturals, fet que es manifesta en el llenguatge utilitzat i es configura a través de prejudicis i 

estereotips (Rodrigo Alsina, 2004 : 6-7). Aquesta actitud, que habitualment es deu a la 
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creença que la pròpia cultura és superior a la resta, altera el seu significat i la seva 

funcionalitat en el periodisme de Kapuściński. Això és: és veritat que els ulls i el puny del 

reporter etiqueten com a “altres” els africans al veure el seu color de pell. Però quan aquells 

ulls miren, quan coneixen i parlen amb aquells “altres”, se n’adonen que són tan humans 

com ell i que “nosotros, gente de Occidente, constituimos una parte insignificante de la 

población de nuestro planeta” (Domoslawski, 2010: 511). No obstant això, és important 

que quedi clar que Kapuściński va veure Àfrica amb les ulleres de l’etnocentrisme, establint 

com el “nosaltres” la gent blanca. Ara bé, com també s’explicarà més endavant, no és 

menys cert que un cert etnocentrisme és, tal i com apunta Miquel Rodrigo Alsina (2004: 4), 

difícil d’evitar i que no implica, per definició, una mala praxi. 

El seu deute moral, professional i, sobretot, humà amb les persones amb qui es troba va 

molt més enllà de la seva definició etnocèntrica de la seva identitat o el seu agraïment per la 

col·laboració en els seus reportatges. Aquelles fonts esdevenen, en el periodisme de 

Kapuściński, subjectes, és a dir, persones amb noms i cognoms, sentiments, família i una 

força humana que ocupa el paper central en els textos de Kapuściński. 

I és en aquest sentit que els “altres” esdevenen objecte, l’últim dels termes utilitzats per 

introduir la identitat africana. Cal, però, matisar què vol dir “objecte”. I és que no ens estem 

referint a la utilització de les fonts apàtica i purament pràctica per omplir ratlles o donar una 

falsa sensació de profunditat en els seus textos. No és aquesta mena d’objecte, sinó que es 

tracta de l’objecte del seu periodisme, el beneficiari, la fi del seu periodisme.  

És més, fins i tot arribarà, recordem-ho una vegada més, a canviar el significat i la funció 

del periodista per a definir-lo com a “traductor de cultures”, algú que ha de construir els 

ponts per a superar les barreres culturals (Domoslawski, 2010: 514). 

El valor del trabajo de reportero reside no solo en el hecho de que uno entra en contacto con 

otras cultures sino también en que esas otras realidades las tiene que transmitir. De manera que 

debe buscar las claves que ele descifren esos mundos extraños. Si ello, este oficio carecería de 

sentido. El reportero es en parte un explorador que penetra en las costumbres y las situaciones de 

los otros, y en parte un traductor que intenta plasmar lo observado en la lengua, las imágenes y 

demás códigos de su propia cultura.  

 

Els “altres” són negres. Els “altres” són pobres. I, a més, els “altres” són la font dels seus 

reportatges, subjecte dels seus textos i objecte del seu periodisme. Però, perquè els 
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anomenem així? És el moment d’introduir-nos en el concepte sociològic de la identitat 

cultural. 

 

La identitat. Construcció 

Huntington, a El choque de civilazaciones y la reconfiguración del orden mundial (2007) 

estableix les civilitzacions com el centre de la història i humana i divideix el món en un 

nombre estable d’elles. Al seu entendre, el terme “civilitzacions” equival a les entitats 

culturals, identitats, en la seva forma de màxim comú divisor, unes identitats que venen 

determinades per naixement (2007: 51).  

Una civilización es el agrupamiento cultural humano más elevado y el grado más amplio de 

identidad cultural que tienen las personas, si dejamos aparte lo que distingue a los seres humanos 

de otras especies. Se define por elementos objetivos comunes, tales como lengua, historia, 

religión, costumbres, instituciones, y por la autoidentificación subjetiva de la gente. […] Las 

civilizaciones son el nosotros más grande dentro del que nos sentimos culturalmente en casa, en 

cuanto distintos de todos los demás “ellos” ajenos y externos a nosotros.  

 

Aquesta manera de classificar un concepte tan complex i divers com és la identitat de 

Huntington, però, té en Amartya Sen un fort detractor, que veu en la seva manera de definir 

i categoritzar les identitats, en el seu enfocament singularista, una visió reduccionista de la 

humanitat (2007: 10-11). 

La división de la población mundial por civilizaciones o por religiones produce un enfoque 

“singularista” de la identidad humana según el cual los seres humanos seríamos solamente 

miembros de un grupo (en este caso, definido por la civilización o la religión, en contraste con la 

dependencia anterior respecto de las nacionalidades y las clases). Un enfoque singularista puede 

ser una buena forma de malinterpretar a casi todos los individuos del mundo. En nuestra vida 

cotidiana, nos vemos como miembros de una variedad de grupos y pertenecemos a todos ellos. 

                                

Sen, doncs, defensa una concepció de la identitat basada en les lliures eleccions dels 

individus – no subscriu la teoria de la filiació singular, segons la qual la identitat només es 

pot descobrir, no escollir-. No obstant això, és conscient que en certes situacions hi ha 

restriccions que dificulten o anul·len les pròpies eleccions que configuren la nostra identitat. 

La capacitat de persuadir als altres de que som diferents d’allò que ells afirmen que som és, 
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potser, la restricció a la llibertat més severa que comenta l’autor (2007: 202), capacitat 

sobre la qual tornarem més endavant. 

Però hi ha altres maneres de concebre la construcció de la identitat. Maalouf, comença el 

seu llibre Identidades asesinas fent un “examen d’identitat” de si mateix en el qual explica 

les seves arrels mestisses, les seves “pertinences” (1999: 24-31). Segons Maalouf, la 

identitat particular –i única- és sempre una identitat composta a partir de les diferents 

pertinences que cadascun de nosaltres adopta des del seu naixement a partir de les 

influències del seu entorn social. La identitat que defineix Maalouf, doncs, és una identitat 

que es construeix des de l’inici i està en continu canvi al llarg de la vida de cadascuna de les 

persones. Les pertinences que més marquen la identitat en el seu “examen d’identitat” són 

la llengua, la religió i la nacionalitat –l’ètnia- (1999: 28). És més que evident que hi ha 

altres aspectes que fem servir per definir qui som, i sobretot en l’actualitat, en l’“era de la 

modernitat líquida” de Bauman26, però tots els autors experts assenyalen la identitat 

nacional o ètnica com la més determinant per a configurar el sentit de comunitat, de 

“nosaltres”, per als individus. 

En aquest sentit, i seguint amb l’allau de visions que defineixen el concepte d’identitat –un 

allau voluntari, presentat així per tal de fer veure al lector la quantitat de versions i 

contradiccions existents entre els autors en el tema de la identitat cultural o ètnica-, podem 

introduir les aportacions que fa el sociòleg polonès Zygmunt Bauman sobre la importància 

de la nacionalitat per a definir la identitat. De fet, la nacionalitat compartida entre els 

membres que neixen i viuen en un mateix Estat-Nació constitueix un vincle indissoluble 

que fa de la “comunitat de vida i destí” l’entitat que defineix la identitat (2005: 23). Segons 

l’autor d’Identitat, la idea de la identitat és una ficció forçada que l’Estat modern va utilitzar 

per legitimar-se i que ha esdevingut un factor d’estratificació i exclusió que ha fet de la 

guerra l’estat natural de la identitat, un combat contra la dissolució o el “cosmopolitisme 

desarrelat” i contra la fragmentació o el “particularisme local” (2005: 107). 

En l’actualitat, en plena globalització o “era de la modernitat líquida” com s’hi refereix 

Bauman, però, degut a l’abandonament dels lligams socials que tradicionalment s’han 

adscrit als individus per a definir la seva identitat –la raça, el gènere, el lloc de naixement o 

la classe social-, les persones tenen més dificultats per definir la seva identitat, fet que els 

                                                                 
26

 “Les comunitats de creients”, tal i com les anomena Bauman a Identitat, són una altra mena d’entitat 

que defineix la identitat a partir de les idees o principis que les persones escullen i varien amb gran 

facilitat al llarg de la vida.      
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genera una sensació d’inseguretat que ha fet aparèixer “comunitats de guarda-roba” (2005: 

49), aquelles que “duren tant com dura l’espectacle”, que ens defineixen però per molt poc 

temps. 

 

Com hem vist, són moltes i diverses les explicacions que els experts en identitat i sociologia 

generen a propòsit de la construcció de la identitat cultural. És per això que apartat modest 

apartat no pot ni pretén presentar una explicació acotada i detallada dels coms i els per quès 

de la identitat. No obstant això, a partir de petits consensos i també a través dels xocs de 

visions entre els autors consultats, s’ha intentat dibuixar una petita aproximació a l’estat de 

la qüestió del tema. Una aproximació que creiem necessària perquè, al cap i a la fi, és sobre 

identitats culturals i el seu tractament en el discurs dels mitjans de comunicació, posant com 

a model la tasca de Kapuściński, el tema que vertebra aquest treball. 

 

Nosaltres i els “altres” o ells 

El Otro, los Otros, son calificativos que se pueden entender de muchas maneras y usar en los 

más diversos sentidos y contextos […]. Por lo que a mí respecta, los uso sobre todo para 

diferenciar a los europeos –hombres blancos de Occidente- de los no europeos, no blancos, 

consciente de que para estos últimos son Otros los primeros. 

(Kapuściński, 2007: 31) 

 

Néixer en un determinat país, parlar una llengua i no una altra, resar a un o altre Déu, tenir 

un color de pell més fosc o més clar, etc. Tots tenim una identitat configurada a partir de 

múltiples i diverses pertinences que, preses de forma singular, ens fan ser part d’un grup, 

més o menys homogeni, que comparteix una determinada pertinença. A aquest grup 

l’anomenem “nosaltres”. Nosaltres els blancs, nosaltres els cristians, nosaltres els 

europeus... Cada individu pot encabir-se, de forma voluntària o no, conscientment o 

inconscient, sota aquest pronom personal de la primera persona del plural. 

Establir un “nosaltres”, però, dibuixa necessàriament un “altres” o ells. Tal i com apunta 

Amartya Sen, “la desgracia de la exclusión puede ir de la mano del don de la inclusión” 

(2007: 25). Aquests últims són totes aquelles persones que no comparteixen amb 
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“nosaltres” una determinada pertinença de la nostra identitat cultural, o cap d’elles. Ells són, 

per tant, diferents, estranys i, en moltes ocasions, desconeguts.  

De manera que, com apunta Rodrigo Alsina, en l’imaginari cultural “l’altre” es construït 

com un ésser incomplert, moltes vegades, deficient, a través de prejudicis i estereotips 

(2004: 4). I és que, segueix l’autor, l’ésser humà necessita dotar de sentit a tot allò que 

l’envolta i els prejudicis27 i els estereotips28, tot i que moltes vegades són nocius per a la 

gestió i construcció d’identitats culturals diferents, formen part del nostre univers 

referencial en la mesura que ens ajuden a construir sentit (2004: 5-8).    

Però cal assenyalar un fet important: de la mateixa manera que tots podem tenir un 

nosaltres, tots tenim “altres” i tots som “altres” per a algú. I és que l’alteritat és un concepte 

del tot subjectiu ja que sempre s’estableix a partir dels ulls amb que es miri la humanitat. 

Les diferències de filosofia, valors i forma de vida subjacents són els elements que marquen 

la frontera entre els amics i els enemics. 

Per a Kapuściński, com ja s’ha reiterat en diverses ocasions, els “altres” eren tots aquells 

individus que no eren blancs, que no eren, en definitiva, occidentals. Samuel P. Huntington 

assenyala que aquesta dicotomia entre Occident –entesa en el seu llibre com la civilització 

que Europa i els Estats Units comparteixen- i Orient és una invenció occidental que ha 

servit per justificar la colonització (2007: 37):  

La unidad de lo que no es Occidente y la dicotomía Oriente-Occidente son mitos creados por 

Occidente. Dichos mitos tienen los defectos del orientalismo que Edward Said criticaba 

acertadamente porque promovían “la diferencia entre lo familiar (Europa, el Oeste, “nosotros”) y 

lo extraño (Oriente, el Este, “ellos”)” y porque daba por sentado la superioridad intrínseca de lo 

primero sobre lo segundo.  

 

Aquesta crítica de Huntingon a la pràctica universal de dividir el món en dues civilitzacions 

culturals, en paral·lel a la divisió econòmica entre països rics –Nord- i països pobres –Sud- 

                                                                 
27

 El prejudici, segons Rodrigo Alsina (2004: 7) és “una creencia u opinión preconcebida. Es decir, es una 

idea que se tiene antes de que la situación nos demande su elaboración. De esta forma apenas tenemos 

que hacer un esfuerzo en dar sentido a la circunstancia porque el sentido ya lo tenemos previamente 

elaborado, se trata de aplicarlo cas mecánicamente sin demasiado esfuerzo”. 

28
 Els estereotips, seguint també amb Rodrigo Alsina (2004: 7) és la socialització del prejudici, és a dir, el 

motlle prefigurat que s’aplica a una realitat determinada, sempre que aquesta fagi referencia a una 

realitat humana i col·lectiva. 
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posa de relleu una pràctica igual de criticable en el pensament de Kapuściński: 

l’eurocentrisme. No obstant això, i tal i com ja s’ha explicat anteriorment, la consciència de 

Kapuściński sobre la falta de matís i encert en aquesta classificació de la humanitat és 

evident (Kapuściński, 2006: 3) 

No pasemos por alto el hecho de que, por lo general, la noción del Otro se ha definido desde el 

punto de vista del blanco, del europeo. Pero cuando, hoy en día, camino por un poblado etíope 

levantado en medio de las montañas, corre tras de mí un grupo de niños deshechos en risas y 

regocijo; me señalan con el dedo y exclaman: ¡Ferenchi! ¡Ferenchi!, lo que significa, 

precisamente, “otro”, “extraño”. 

 

“Otro”, “extraño”. Així és com es percebut Kapuściński a l’Àfrica. I no només ell, sinó els 

blancs en general. I si no, llegeixin com les mares del poble sangu, a Tanzània, amenacen 

als seus fills amb que es portin bé (Kapuściński, 2000: 79): 

Si alguna vez me meto por unos callejones alejados del centro del barrio […] los niños pequeños 

huyen despavoridos y se esconden […]. Es porque, cuando hacen alguna diablura, sus madres les 

dicen: Sed buenos, que si no ¡se os comerá el mzungu (En swahili, mzungu significa blanco, 

europeo). 

 

Així doncs, la identitat és una espasa de doble tall –per fer servir la metàfora de Bauman 

(2005: 106)-: a vegades inclou i d’altres discrimina, tot depenent de les mans que la facin 

servir. La “identidad disgregadora” de Sen (2007: 26) o la visió dualista entre bons i 

dolents que es desprèn d’Identidades asesinas de Maalouf (1999: 43-44) exemplifiquen el 

component de rebuig i discriminació que comporta dir “nosaltres” o “món occidental”. Però 

també és pot defensar una mirada més inclusiva de la humanitat29, un “nosaltres” en el qual 

hi tinguin un lloc totes les persones. I això és precisament el que fa Kapuściński que, a 

partir de la seva experiència vital, atribueix a aquells desconeguts una dualitat personal: una 

part que és com “nosaltres”, humana i sensible a les emocions i el fred; i l’altra que és la 

portadora de les característiques racials o culturals, que el fan mirar als africans com a 

“altres” i “nosaltres” simultàniament (Kapuściński, 2007: 32).  

                                                                 
29

 El sociòleg polonès Bauman, afegeix la pertinença de la “humanitat”, seguint el pensament de Kant, a 

una concepció de la identitat inclusiva. Tot i que aquesta identitat inclusiva és més dèbil que la resta 

dels seus competidors, s’ha de seguir lluitant, tal i com feia Kapuściński, per a “reemplaçar una identitat 

més restringida per una altra més inclusiva, i fer retrocedir els límits de la exclusió” (Bauman, 2005: 

110). 
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La mirada als “altres” i els mitjans de comunicació 

De manera que lo que determina que una persona pertenezca a un grupo es esencialmente la 

influencia de los demás; la influencia de los seres cercanos –familiares, compatriotas, 

correligionarios-, que quieren apropiarse de ella, y la influencia de los contrarios, que tratan 

de excluirla.  

 (Maalouf, 1999: 37) 

 

Ja s’ha apuntat a la controvèrsia existent pel que fa a la identitat, per uns un procés en 

constant formació i creació, per altres un descobriment que impossibilita la llibertat 

d’elecció sobre qui som. Però hi ha un tercer factor que contribueix a la identitat, 

segurament el més rellevant i injust en termes pràctics: la mirada de l’altre. I és que molt 

sovint, i sobretot pel que fa a les persones del Tercer Món o les comunitats d’immigrants 

que arriben a la recerca d’una vida millor, la identitat real d’aquells individus no és mirada 

ni escoltada sinó que els hi és imposada a través de prejudicis i estereotips provinents del 

seus “altres”, és a dir, del “nosaltres”, els europeus. 

Així doncs, més enllà de la dificultat de la construcció de la pròpia identitat hi ha la veu i la 

mirada d’un tercer que, gràcies al seu poder –i en aquest cas ens referim també als mitjans 

de comunicació- té la capacitat d’imposar una identitat que, en moltes ocasions, no es 

correspon a l’escollida per aquells “altres” i ni tan sols és real, ja que es fonamenta en 

estereotips i prejudicis, fruit de l’etnocentrisme i el desconeixement. En aquest sentit, 

Bauman assenyala que la identitat es converteix en un factor d’estratificació (2005: 58-59). 

Amartya Sen dedica una part de la seva obra a la reflexió sobre la importància de com ens 

veuen els altres (2007: 29-32) i avisa que “la atribución de determinadas características a 

un grupo específico puede preparar el camino para la persecución y la muerte” (2007: 31), 

ja que ens fa ser més intolerants i menys sensibles als desastres i misèries d’aquells “altres”. 

Però la contribució més interessant de l’autor d’Identidad y violència és la “identitat 

reactiva” (2007: 127-143). Sen reflexiona sobre la humiliació i el sentiment d’inferioritat al 

que s’ha sotmès els pobles colonitzats, com és el cas d’Àfrica, i assenyala les conseqüències 

que pot tenir l’autopercepció de la ment colonitzada com els “altres”. El fonamentalisme 

islàmic, assenyala, és una forma d’identitat reactiva. 
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Maalouf també reflexiona a propòsit de la contribució de la mirada de “l’altre” en la creació 

de la identitat (1999: 43-50). L’autor d’Identidades asesinas apunta a una doble mirada 

externa sobre els “altres”: des de la perspectiva del nosaltres –en aquest cas la nostra 

perspectiva esbiaixada i parcial ens farà creure que “nosaltres” són per antonomàsia les 

víctimes innocents i “ells”, els “altres” sempre son necessàriament els culpables- (1999: 38-

39) i, des de fora, com a observadors externs. En aquest cas, també podem caure en la 

trampa de tenir una visió dual de la realitat i dels conflictes ètnics i, com si es tractés d’una 

pel·lícula de Hollywood, atorgar a una determinada civilització el rol del bo i a l’altre el del 

dolent en els conflictes (1999: 46). 

Cuando asignamos a una comunidad el papel de cordero y a otra el de lobo, lo que estamos 

haciendo, aun sin saberlo, es conceder por anticipado la impunidad a los crímenes de una de las 

partes. 

 

Els mitjans de comunicació poden ser encabits en aquest paper d’observadors externs de la 

realitat, ja que aquests tenen un paper molt rellevant en la construcció artificial de les 

fronteres entre aquells individus als qui anomenem amb el pronom personal de la primera 

persona del plural i tota la resta que en queden “fora”. És a dir, els mitjans també duen a 

terme processos de construcció de la identitat que, degut a al gran abast i repercussió 

mediàtica de la que gaudeixen, i sobretot tenint en compte el preponderància d’Europa i 

Amèrica del Nord respecte a la resta de comunitats i civilitzacions en els últims segles, 

implica la necessitat d’un sentit ètic i de responsabilitat social30.   

Tot i que ja s’ha dit que l’etnocentrisme no és una actitud completament nociva (Rodrigo 

Alsina, 2004: 6), tenir una concepció etnocèntrica extrema, és a dir, auto-percebre la pròpia 

cultura com a suficient i autàrquica, pot situar a “l’altre” en una situació de desconeixement, 

desinformació i desinterès que el pot acabar reduint a una imatge estereotipada i 

estigmatitzada que pot provocar la total intolerància i apatia per a “l’altre” (Rodrigo Alsina i 

Medina Bravo, 2013: 43). 

                                                                 
30

 En aquest sentit és molt interessant el llibre Corresponsals de les migracions. La cobertura informativa 

d’un fet global (2013) perquè reflexiona sobre la responsabilitat del periodisme en l’establiment i la visió 

de la “identitat nacional” en ple context de les migracions i la pluricultiralitat. A més a més, també 

ofereix una guia dels codis deontològics existents així com articles i textos a propòsit de l’ús del 

llenguatge, les fonts i tota mena d’informació que els periodistes, convertits en corresponsals al seu 

propi país d’origen degut a l’arribada d’immigrants, haurien de saber. 
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Cuando “el otro” es estigmatizado y deshumanizado, las opciones de su exterminio, de su 

expulsión o de su asimilación obligatoria y forzada se hacen menos repulsivas. 

 

Una informació mancada de context i d’anàlisi, una notícia que presenti els “altres” 

d’Occident –ja que és el Primer Món qui exerceix el domini dels mitjans de comunicació i 

qui, per tant, escriu el discurs i la història pròpia i de l’alteritat a través de la seva 

perspectiva- com a bàrbars, incivilitzats, delinqüents o morts de gana, un article que no 

repari en l’ús de paraules com, per exemple, “immigrant”, “il·legal” o “negre”, pot 

contribuir a la propagació del racisme i la xenofòbia i les discriminacions d’altres races o 

religions que poden tenir greus conseqüències per a la humanitat. És per això, insistim, que 

els mitjans de comunicació i els periodistes –ja siguin corresponsals o redactors- han 

d’exercir la seva professió des de l’ètica del respecte i la dignitat, una tasca que implica 

l’estudi de les seves cultures, el coneixement de la història i els fets polítics dels seus països 

i la comprensió dels seus codis socials. En definitiva, tenir una mirada com la de 

Kapuściński.  

En conclusió, s’ha de tenir molt present que la identitat és el resultat de la lluita entre allò 

que el nostre entorn ens atribueix per pertinença, allò que els individus llunyans –els 

“altres” que té cadascú- intenten imposar-nos i les decisions particulars. En el cas del Tercer 

Món, però, la força de les decisions particulars és molt petita i, en conseqüència, les 

precaucions i la cura que els mitjans de comunicació han de tenir a l’hora de mirar i 

descriure la seva realitat han de ser molt estudiades i responsables, ja que la percepció –i la 

solidaritat- que la gran massa de persones, que desconeix del tot com viuen, té dels “altres” 

depèn en gran mesura d’aquell relat dels mitjans.  
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El retrat 

 

Oh si 

pasó mucho tiempo 

hasta que aprendí a pensar en el hombre 

como en el hombre 

hasta que descubrí esta forma de pensar 

hasta que cogí este camino 

en esta redentoria dirección 

y al hablar del hombre o pensando en él 

dejé de hacer preguntas 

de si es blanco o es negro 

anarquista o monárquico 

seguidor de la moda o de lo rancio 

si es de los nuestros o de los otros 

y empecé a preguntar 

qué hay de humano en él 

 

(Kapuściński, a Domoslawski, 2010: 490) 
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Després de conèixer els ulls de Kapuściński, després d’haver vist l’Àfrica en què va viure i 

escriure i d’haver mirat la seva gent i la seva realitat, toca descriure, dibuixar-ne el seu 

retrat. Un retrat que ha de ser el més curós i humà possible, fidel al seu periodisme 

intencional però també al seu estil, marcadament personal.   

El retrat és, segons la definició del Diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans, “la 

representació que es fa d’una persona per mitjà del dibuix, de la pintura o de la 

fotografia”. Però allò que es vol retratar en aquest últim capítol és l’estil periodístic de 

Kapuściński, la manifestació més rellevant pel que fa a la seva manera d’apropar als seus 

lectors aquells “altres”, que són la font i els protagonistes dels seus reportatges i cròniques. 

Aquest serà l’eix del primer bloc del present capítol, l’última de les aproximacions 

necessàries per fer palès el caràcter irreverent i innovador del periodisme de Kapuściński. 

La segona part d’aquest retrat, i el bloc que posa punt i final al desenvolupament del treball, 

persegueix un objectiu més pràctic sobre la qüestió del tema d’aquest treball. Tal i com va 

fer el propi Kapuściński al final de la seva vida i degut a la necessitat de ser molt curosos en 

un tema com el de l’alteritat en una professió com la nostra, una servidora ha volgut 

col·laborar, de forma molt humil, en la redacció d’uns petits consells o aspectes a tenir en 

compte en la trobada entre el corresponsal i “l’altre”. Evidentment, aquest últim bloc no és 

fruït de la pròpia invenció sinó que, al llarg de la preparació i la redacció del present treball, 

he anat recopilant material del propi Kapuściński, però també d’altres autors especialitzats 

en el intercanvi cultural com pot ser Miquel Rodrigo Alsina, a propòsit del seguit de 

qualitats, aspectes, dots i consideracions que cal tenir en compte quan es parla amb persones 

de cultures diferents.  

Finalment, a mode de cirereta del pastís, s’ha elaborat una petita però molt ambiciosa llista 

dels atributs que ha de tenir, segons el mestre Kapuściński, tot bon corresponsal. La mena 

de corresponsal que ell era és dibuixa en la guia que ell mateix apunta. Simplement, i no 

tant simplement, és una nova forma de mirar Kapuściński i la corresponsalia. 

 

Construcció de “l’altre” en l’obra de Kapuściński 

Al llarg d’aquestes pàgines, ja s’ha anat explicant com és el retrat que Kapuściński fa dels 

africans i de les seves diferents cultures i tradicions. De fet, la construcció de “l’altre” en 

l’obra de Kapuściński és el tema transversal de tot la monografia. No obstant això, no podia 
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concloure un treball sobre l’alteritat als ulls de Kapuściński sense dedicar unes pàgines a la 

descripció que en fa el reporter, una tasca en la qual el seu estil marcadament personal hi té 

un paper clau.  

Un dels aspectes que més defineixen Kapuściński i el fan tan especial és el seu estil 

periodístic –o literari-. La seva manera d’escriure, sempre a cavall entre la literatura –i per 

tant, la ficció- i el periodisme, ha estat, segurament, el tema que més polèmiques i 

bibliografia ha generat del corresponsal polonès, més enllà de la seva mirada o el seu interès 

en l’alteritat (Domoslawski, 2010: 185). En aquest treball, però, no s’ha volgut parlar-ne, no 

almenys fins ara, ja que la seva forma d’escriure o el gènere al qual pertanyen els seus 

textos no era rellevant per parlar de l’alteritat. Però si allò que pretenem en aquest últim 

capítol és analitzar la seva forma de descriure “l’altre”, la seva forma, al cap i a la fi, 

d’escriure i posar paraules a la seva mirada, és, si més no, interessant fer-hi una petita 

aproximació. 

L’estil de Kapuściński ha estat, i és fins al moment, inclassificable. Alguns assenyalen que 

fa “non fiction creativa”, d’altres que el seu estil pertany al del “nou periodisme”. I la 

polèmica continua a l’hora de definir el gènere literari al qual pertanyen els seus textos: 

reportatge literari, novel·la periodística, non-fiction creativa... L’arrel de totes aquestes 

discussions rau en un únic aspecte: la línia prima que separa la ficció, la fabulació, de la 

realitat i la veritat absoluta. Però el que realment s’està discutint aquí és la subjectivitat de la 

seva mirada, la seva multifocalitat al descriure i, també, la seva presència autoritària en els 

seus textos, com si fos la veu d’un narrador omniscient que guia molt de prop el lector 

(Platt, 2012: 14). Totes, tècniques, sense cap mena de dubte, inusuals en el periodisme. 

De Kapuściński han dit que “corregia literàriament la realitat” (Domoslawski, 2010: 439-

448), que “escrivia com volia” (Domoslawski, 2010: 174) i que “ningú escrivia com ell” 

(Domoslawski, 2010: 178). Fos com fos, ell sempre es defensava apel·lant al seu 

periodisme compromès. Defensava que, per empatia, el periodista no podia quedar al marge 

d’allò que succeïa al seu voltant i, per tant, no podia ser objectiu perquè així és com es 

desinforma (Domoslawski, 2010: 314). I és en aquest sentit apassionat, intencional i 

compromès del seu periodisme que s’ha d’entendre que, de vegades, “ficcionés” la realitat, 

la “corregís” tal i com s’apunta a la seva biografia. “Lo que importa es la esencia de las 

cosas”, deia (Domoslawski, 2010: 448). 
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Però ja n’hem parlat de la seva passió, empatia, intencionalitat, compromís, subjectivitat o 

afany per viure-ho tot de primera mà. També de la seva atenció a les persones normals i 

corrents del carrer, a escapar de les vies i fonts oficials, a escriure sobre la quotidianitat de 

la vida a l’Àfrica. Aquestes qualitats, com ja hem dit, defineixen la seva mirada com a 

periodista i, en part, els seus textos, però en aquest apartat es pretén anar una mica més enllà 

i analitzar quins són els mecanismes que Kapuściński utilitza per explicar la realitat africana 

als seus lectors.  

Quan es mira es reflexiona sobre tot allò que es veu. Quan s’escriu passa alguna cosa 

semblant: es posa paraules a aquells pensaments o idees. La tria de quines paraules dir o no 

dir, així com la seva organització sintàctica dins de les frases, és l’últim pas del periodista 

en la seva mirada, en la transmissió als seus lectors de la seva mirada. És, per tant, un 

procés molt important, potser el més significatiu i definitori per a qualsevol periodista. 

Ara bé, potser fins ara no s’ha deixat prou clar que el llenguatge, com a manifestació de la 

pròpia cultura i, de retruc, del propi etnocentrisme, pot esdevenir un obstacle per a la 

comprensió i la transmissió dels valors, costums i formes de vida d’altres cultures. Sapir-

Whorf és l’autor de la hipòtesi del relativisme lingüístic, que defensa que el pensament es 

forma a través del llenguatge, de manera que no podem pensar en tot allò que no tingui una 

paraula en la nostra llengua. De la mateixa manera, cadascuna de les comunitats que parlen 

llenguatges diferents tenen una cosmovisió única que dificulta la comunicació entre dos o 

més interlocutors que no comparteixin aquesta cosmovisió, que no pertanyin a la mateixa 

cultura i, en definitiva, que no comparteixen un “nosaltres”31. 

Aquest problema, però, el reporter polonès el pal·liava d’una manera d’allò més senzilla a 

la vegada que formativa i instructiva: escrivia la paraula en la llengua d’origen i explicava 

el seu significat, conscient que no existia un mot similar en la seva llengua capaç de traduir 

aquell significat. La paraula bayaye, amb la qual anomenen a Uganda a aquelles persones 

“cuyo rasgo principal es el desarraigo” (Kapuściński, 2000: 150) i el mot portuguès 

confusão, l’únic capaç de descriure la situació d’Angola a les acaballes de l’ocupació 

portuguesa (Kapuściński, 2003b: 145-147) són dos dels exemples de la introducció de 

paraules foranies en el seu discurs per tal d’explicar al seu lector europeu realitats diferents. 

                                                                 
31

 Més endavant ja tractarem el tema de la comunicació intercultural que aquí es planteja, però es volia 

apuntar el gran paper –tot i que amagat- que juguen les paraules quan es parla d’una altra cultura. 
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A l’hora de descriure “l’altre”, escollir una paraula i no una altra pot resultar transcendental. 

Per exemple, fer servir l’adjectiu “ètnic” denota que la pròpia cultura és la normal mentre 

que l’altra és la diferent, l’estranya. Implícitament, doncs, es construeix una normalitat en el 

nosaltres i una etnicitat o anormalitat en els altres (Rodrigo Alsina, 2004: 5). Kapuściński 

era conscient del poder de les paraules i, només a tall d’exemple i per acabar amb les 

limitacions i connotacions del llenguatge, afegirem que ell evitava la paraula “terrorisme” 

(Domoslawski, 2010: 294). En el seu afany de defensar les causes revolucionàries i posar-se 

a la pell d’aquells que més pateixen, el reporter polonès elimina del seu vocabulari el mot 

“terrorisme”, que canvia per el de “guerrillers” o “lluita armada”, conscient del rerefons que 

amaga. 

El llenguatge i l’ús –i l’existència o no- de determinats mots en una llengua per descriure la 

realitat d’una altra comunitat amb una altra llengua és un tema que mereix molt més que un 

parell de paràgrafs per a ser explicat. Les limitacions i connotacions que s’amaguen darrera 

les paraules i la seva bona elecció per descriure l’alteritat són tan importants com la mirada 

amb la que s’observi. Amb l’atenció de Kapuściński al respecte, així com la seva 

conscienciació i cura, donem per tancat un tema d’allò més transcendental en el periodisme. 

Però més enllà de les paraules utilitzades, per fer el retrat de l’alteritat també son d’allò més 

importants les descripcions de la vida i la realitat dels “altres”. Segons el meu parer, dos són 

els mecanismes que suporten el pes del seu relat i la seva tasca de traduir l’alteritat a lectors 

que la desconeixen32.  

El primer dels aspectes que més criden l’atenció per la capacitat d’observació i anàlisi que 

s’hi amaga darrera és la seva atenció als detalls. Maria Nadotti, editora de Los cínicos no 

sirven para este oficio, defineix el seu periodisme com un constant “zoom y contrazoom” 

que passa d’allò particular a lo general, dels detalls a la visió del conjunt (2003: 17). Platt, 

en el seu article en què analitza el periodisme de Kapuściński amb la voluntat de classificar-

lo, també apunta que els detalls, el punt de partida dels seus textos, constitueixen una base 

importantíssima dels seus textos (2012: 15-16): 

Ya en la etapa más temprana de su obra es capaz de sacar, de un espacio lleno de riquezas -

jaspeado por miles de significados y que embriaga los sentidos de quien entra en contacto con él-, 

esa cosa “única”, esa “insignificancia” sin valor anclada en una “situación” correcta, que informa 

sobre todo el “proceso”.  

                                                                 
32

 Un cop més, la tria és personal i està basada en la lectura i l’anàlisi de la seva obra. 
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Esa “insignificancia” que informa sobre todo el proceso. És això al que ens referíem, a la 

seva capacitat d’observació de la realitat i, sense fer grans teories al respecte, sense elaborar 

discursos complicats, ser capaç de transmetre sensacions i visions als seus lectors a través 

de petites i no tant petites anècdotes de la vida rutinària d’aquelles persones, a través dels 

detalls. El moviment dels bucs al port de Luanda (Kapuściński, 2003b: 11-12), la segona 

ciutat de fusta a la capital d’Angola (Kapuściński, 2003b: 24-30) o prendre cafè pel matí a 

Zanzíbar (Kapuściński, 2000: 101-102) són alguns dels exemples de la seva capacitat per 

concentrar esdeveniments complicats en detalls. El del bidó de plàstic, que explica la 

carència d’aigua i canalitzacions a l’Àfrica, és el meu preferit (Kapuściński, 2000: 242): 

La tecnología moderna ha resultado de un gran aliado de estos críos, pues les ha regalado el 

bidón de plástico, ligero y barato. Hace una veintena de años, dicho bidón revolucionó la vida 

africana. En el trópico, el agua es la condición de supervivencia. Puesto que la canalización no es 

muy corriente por aquí y el agua no abunda en ninguna parte, a menudo hay que transportarla a 

grandes distancias, a veces a más de quince quilómetros. Durante siglos enteros había servido 

para este fin pesadas vasijas de piedra y barro. La cultura africana no conoce el transporte 

rodado, la gente lo lleva todo ella misma, preferentemente sobre la cabeza. Las vasijas las 

cargaban las mujeres, de acuerdo con el tradicional reparto del trabajo en el hogar. Además, un 

niño ni siquiera habría podido levantar una vasija como aquéllas, y en este mundo pobre, en una 

casa casi nunca había más que un solo recipiente. 

Y he aquí que apareció el bidón de plástico. ¡Un milagro! ¡Una revolución! En primer lugar, es 

relativamente barato (…) pero lo más importante es que ¡es ligero!  

¡Todos los niños lo acarrean! Ahora mismo vemos a un tropel de alborotada chiquillería que, 

jugando y dándose empujones, se dirige a una fuente lejana en busca de agua. ¡Qué enorme 

alivio para la mujer africana, agotada hasta el límite de sus fuerzas! ¡Qué cambio tan grande en 

su vida! 

 

El segon dels mecanismes escollits per a retratar Àfrica als seus lectors és la comparació. El 

lector de Kapuściński, o de qualsevol text que parla sobre una realitat llunyana o 

desconeguda, necessita de referències al propi marc cultural de referència, és a dir, la 

cultura compartida entre ells i el corresponsal, per tal d’entendre i comprendre els 

esdeveniments i les causes de la informació relatives a la cultura desconeguda. I és que, tal i 

com apunta Rodrigo Alsina, la forma de conèixer més simple és la comparació (La 

comunicación intercultural: 9). A partir del punt de referència propi s’estableix allò que és 

semblant i allò que és diferent amb relació a l’altra cultura. 
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Kapuściński n’és molt conscient d’aquest fet, probablement perquè ell mateix devia d’haver 

passat per aquest procés per comprendre la nova realitat que l’envolta. I no s’oblida mai 

d’on és ni per a qui escriu: constantment es troben referències i comparacions amb Polònia i 

la Unió Soviètica als seus textos per fer entendre millor la realitat de “l’altre”, com per 

exemple, la vida als carrers (Kapuściński, 2000: 150): 

En Europa, la gente que se ve en la calle, por lo general, camina hacia un destino determinado. 

La aglomeración tiene una dirección y un ritmo, ritmo a menudo caracterizado por la prisa. En 

una ciudad africana, sólo parte de la gente se comporta de manera similar. El resto no va a 

ningún lado: no tiene adónde ni para qué. Deambula, permanece sentada a la sombra, mira a su 

alrededor, dormita… 

 

Detalls, comparacions, però també el seu estil, la seva passió o compromís, la seva mirada. 

Tot aquest conjunt d’engranatges són els que donen lloc a una manera d’escriure sobre 

“l’altre”, tant de la seva cultura i tradicions com d la seva vida rutinària i els fets polítics i 

socials que donen lloc a la independència del poder colonial d’Àfrica, que ha fet de 

Kapuściński un periodista d’una excepcionalitat única, una excepcionalitat que s’ha intentat 

explicar i analitzar en el present treball. 

 

El corresponsal i “l’altre”: la topada 

Per acabar la monografia, s’ha intentat extreure una petita guia pràctica a partir de les 

experiències, ensenyances i consells que Kapuściński va extreure a partir de la seva feina, 

durant dècades, com a corresponsal del Tercer Món. Viure i escriure amb i sobre persones 

amb cultures diferents a la pròpia sotmet al corresponsal a un anàlisi molt més profund i 

curós dels seus textos i de la pròpia cultura. 

Com relacionar-se amb aquells desconeguts i com escriure sobre la seva vida, tant diferent a 

la pròpia, suposen reptes que el redactor que no surt del seu país o el seu marc referencial 

no té33. És per això que els aprenentatges adquirits del polonès de manera directa poden 

                                                                 
33

 En el context de globalització i crisi econòmica actual, aquesta sentencia no és ben bé certa. Les 

migracions, majoritàriament forçoses degut a les condicions de vida o situacions de guerra al país 

d’origen, s’han convertit en un fenomen molt present en l’actualitat, apropant aquells “altres” a la 

realitat més quotidiana i propera del “nosaltres” i convertint aquell col·lectiu en una part important de 

l’agenda setting dels mitjans de comunicació.  
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esdevenir una font de coneixement rica i fiable per a qualsevol periodista, interessat o no en 

aquesta qüestió. Però, a més, Kapuściński va apuntar, a través de diverses conferències, 

entrevistes i declaracions, quines havien de ser les qualitats i els sacrificis als quals estava 

disposat a sotmetre’s, per a esdevenir bon corresponsal. 

Existeixen una pila de manuals d’estil i codis deontològics amb llistes de consideracions, 

deures i principis que els periodistes haurien d’acomplir per dur a terme una correcta 

pràctica professional. Però enumerar-los o citar-los seria irrellevant en aquest treball –i, a 

més, són de fàcil accés-. És per això que per acabar aquest treball s’ha pretès recollir altres 

reflexions o raonaments a l’entorn de la bona praxi professional, sempre en relació amb 

persones d’altres cultures. Raonaments que van constituir-se com les conclusions 

professionals i vitals a les quals va arribar Kapuściński al final de la seva vida, i que, per 

tant, s’ha cregut molt oportunes per completar i posar fi a aquest treball. 

 

Com parlar amb els “altres”: la comunicació intercultural 

Ocurre a menudo que el habitante del lugar y el que llega de lejos tienen                         

grandes dificultades a la hora de encontrar un lenguaje común,                                                          

pues cada uno de ellos se sirve de una óptica diferente                                                                      

para mirar el mismo paisaje. 

(Kapuściński, 2000: 184) 

 

Del bon enteniment en la trobada entre corresponsal i font en depèn el treball d’aquest 

primer. És per això que la comunicació és el primer pas, i la primera prova de foc, que 

s’estableix entre ambdós. Tot i que qualsevol acte de comunicació entre dues o més 

persones no sempre resulta fàcil, aquesta dificultat s’agreuja quan ambdós interlocutors 

parlen llengües diferents, no tenen marcs referencials comuns i, per tant, formen part de 

diferents cultures.   

Miquel Rodrigo Alsina, catedràtic de la Universitat Pompeu Fabra amb una bibliografia 

molt focalitzada en la relació entre els mitjans de comunicació i la identitat cultural, 

defineix la “comunicació intercultural” com una relació entre cultures (Rodrigo Alsina, La 

comunicación intercultural: 5). Es pot establir que quan dos individus de dues cultures 

diferents –o si es prefereix, dos individus amb un grau de diferenciació cultural molt elevat- 
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interaccionen entre ells i es posa de manifest algun element de la seva cultura o sistema de 

referència es produeix “comunicació intercultural”. 

En l’actualitat, en un món tan pluricultural i intercultural34, és del tot evident que saber 

quines són les eines per tenir una comunicació eficaç entre membres de cultures diferents és 

necessari. En el cas que ens ocupa, el dels periodistes, i sobretot, reporters i corresponsals, 

és encara més evident la importància d’aquest acte perquè és d’ell, del contacte amb les 

fonts locals o natives, que en depèn en gran mesura la qualitat del text periodístic. 

Rodrigo Alsina apunta set criteris o qualitats imprescindibles per a una comunicació 

intercultural eficaç i per tal que no es produeixi un “xoc cultural”, és a dir, una 

incomprensió dels comportaments dels dos interlocutors i aflorin sentiment com la 

desconfiança, la incomoditat o la por (La comunicación intercultural: 5-9). A continuació, 

s’explicaran totes elles, però per tal d’examinar si realment Kapuściński va aconseguir una 

comunicació efectiva amb les seves fonts, cadascun dels criteris presentats es posaran en 

relació amb declaracions o pensaments del corresponsal polonès. Com Rodrigo Alsina i 

molts altres periodistes, Kapuściński va reflexionar i teoritzar molt sobre el tema de la 

“topada” amb “l’altre”. Aquest apartat pretén posar de manifest si les consideracions 

d’ambdós autors coincideixen. 

El primer dels elements necessaris és la competència lingüística. Tenir una llengua comuna 

amb l’interlocutor és absolutament bàsic i imprescindible per establir una conversa amb ell. 

Per a Kapuściński, la llengua és el segon problema amb el qual s’enfronta el corresponsal 

davant de les fonts (2003: 47), després de l’obstacle psicològic d’haver de parlar amb 

desconeguts i treure el màxim profit de converses molt breus. El polonès va adonar-se de la 

necessitat de parlar i entendre diferents llengües en el seu primer viatge com a corresponsal 

a la Índia, quan encara no entenia l’anglès. Així doncs, quan es va establir a Dar es Salaam, 

de les primeres coses que va fer va ser aprendre swahili, i en la seva època com a 

corresponsal a l’Amèrica Llatina va dedicar uns mesos a l’espanyol. 

Un coneixement el més ampli possible de l’altra cultura –els seus referents, la història, els 

gestos, l’imaginari, etc- és el segon pas per tal d’entendre i comprendre millor 

                                                                 
34

 Rodrigo Alsina atribueix al concepte “pluricultural” la caracterització de la situació de convivència de 

cultures –la situació actual- i a la “interculturalitat” la descripció de la relació entre cultures (La 

comunicación intercultural: 5). En l’article que escriu juntament amb Pilar Medina i Bravo, però, queda 

més clara la diferència entre la coexistència de cultures -pròpia de la multiculturalitat- i la convivència –

pròpia de la interculturalitat-. (42-48) 
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l’interlocutor. És ben sabut que en tot acte comunicatiu interpersonal, el llenguatge només 

representa una petita part d’allò que és diu. Aquest punt, però, tampoc representa cap 

contradicció entre Alsina i Kapuściński. L’estudi i el constant aprofundiment i actualització 

dels coneixements propis i la realitat que s’ha de descriure apareixen, de fet, a la llista de 

qualitats imprescindibles en tot bon corresponsal que elabora Kapuściński (2003: 32-33). És 

més, fins i tot és un pas anterior a la trobada amb “l’altre” (2007: 33-34). 

Quan es parla amb una persona amb una cultura diferent a la pròpia, és necessari ser 

conscient de les característiques i atributs de la nostra cultura, reflexats en el nostre 

llenguatge i el nostre pensament, perquè poden esdevenir limitacions o fonts de malentès 

entre els interlocutors. L’autoconsciència de la pròpia cultura és el tercer pas per aconseguir 

la fita perseguida. Ara bé, tampoc és necessari, apunta Rodrigo Alsina, que els individus 

anul·lin la seva “identitat cultural”, sinó que es tracta de repensar els valors de la pròpia 

cultura i ser conscient del punt de vista etnocèntric. Una vegada més, les reflexions de 

Kapuściński coincideixen. Quan Kapuściński mira els “altres” hi veu un mirall en què es 

reflexa el “nosaltres” que li permet conèixer-se a si mateix. Potser una cita exemplifica 

millor aquesta metàfora tan literària del mirall (2007: 66-67): 

Mientras no había salido de mi país no tenía conciencia de ser blanco y de que tal cosa podía 

tener alguna influencia sobre mi vida. Sólo cuando me encontré en África, enseguida me la hizo 

tomar el aspecto de sus habitantes. Gracias a ellos descubrí el color de mi piel, algo en lo que 

jamás se me habría ocurrido pensar.  

 

El quart punt és l’interès per les cultures diferents. Ser curiós, voler conèixer i aprendre 

d’altres formes de viure i pensar és indispensable per a establir una comunicació 

intercultural eficaç. Es tracta, doncs, de mirar les altres cultures amb una vocació de 

coneixement i d’obertura. I de curiositat, a Kapuściński, no n’hi faltava pas, com ha s’ha 

reiterat al llarg d’aquestes pàgines en referència al seu interès per conèixer i parlar amb la 

gent de carrer i defugir les fonts oficials. En el primer dels seus textos de les conferències 

vieneses (2007: 34), es refereix a la “pasión viajera”, una qualitat que no tothom 

comparteix. Però el viatge no és cap distracció turística sinó que l’entén el viatge com un 

desafiament, una empresa que difícil que requereix sacrifici i esforç, però també com una 

obligació a ser responsables del camí, un camí que té com a únic objecte “l’altre” 

(Kapuściński, 2007: 34-35). És més, tan important és als ulls de Kapuściński conèixer i 

aprendre les formes de viure de les persones que es troba al llarg del seu periple per Àfrica, 
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i també transmetre tot aquell coneixement i aquell món als seus lectors, que al final de la 

seva vida, recordem-ho, voldrà ser reconegut com a “traductor de cultures”. 

Per últim, però no menys importants, Rodrigo Alsina destaca tres qualitats que, podríem dir, 

responen més a qüestions psicològiques: l’empatia, qualitat més que defensada i demostrada 

en Kapuściński; la capacitat de metacomunicar-se, és a dir, fent comprensibles els nostres 

missatges tant pel que fa al seu significat com les seves intencions; i, finalment, una relació 

equilibrada en què cap dels dos interlocutors domini sobre l’altre35. En conjunt, qualitats 

que, teoritzades posteriorment per Kapuściński o no, el corresponsal polonès va aprendre a 

gestionar a partir de l’experiència en la seves topades amb aquells “altres”. I, per tant, 

concedeixen a aquells “encuentros” la qualitat de ser topades on hi va tenir lloc una 

comunicació intercultural efectiva, tal i com ha quedat pal·les en les coincidències als punts 

de entre Rodrigo Alsina i les declaracions de Kapuściński. 

 

Guia del bon corresponsal (segons Kapuściński) 

A priori, un títol com el de Guia del bon corresponsal pot semblar una mica estrany. No és 

ben bé això sinó que es tracta d’un recull, fet per Maria Nadotti (Kapuściński, 2003: 19-24) 

a partir del relat que Kapuściński fa a La guerra del futbol (1992), de les característiques i 

mancances que hauria de tenir tot bon corresponsal, però també dels sacrificis als quals 

estaria disposat a assumir. Evidentment, entenent sempre que és segons Kapuściński. 

La llista d’obligacions, més o menys, resa de la següent manera: el bon corresponsal ha de 

tenir un gran coneixement de la zona que cobreix, interès en desplaçar-se on calgui per tal 

de presenciar en primera persona tots els esdeveniments de rellevància i constància en estar 

informat de tot el que succeeix en aquell territori. Però aquests atributs són només els 

formulats en la primera de les oracions que hi dedica Kapuściński. “También debe ser un 

hombre de gran resistencia física y psíquica” (Kapuściński, 2003: 20); un home que sigui 

valent i no temi els animals salvatges, emmalaltir o que el robin o el peguin. “El que ahorra 

cada dólar para construirse una casa cuando vuelva a su país; el que no sabe dormir en 

una choza de barro africana, y el que desprecia a la gente sobre la cual escribe” 

(Kapuściński, 2003: 20) no poden, de cap de les maneres, ser corresponsals. 

                                                                 
35

 Maradon (88-89) introdueix el model de tercera cultura, la creació d’un espai comú, una nova cultura 

provisional, creada a partir de les dues cultures dels interlocutors, com a mode per assolir els objectius 

que marcats en la comunicació. 
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M’agradaria destacar, d’entre tots els elements d’aquesta llista d’imprescindibles, l’última 

consideració mencionada. Per a Kapuściński, la gent és molt important i cal saber valorar-

los com cal. De fet, és aquesta perspectiva humana, psicològica i empàtica el que defineix la 

seva mirada. Saber com dirigir-se als altres, tractar-los i comprendre’ls, en definitiva, 

mimetitzar-se amb ells, és, als meus ulls, la millor qualitat del periodisme de Kapuściński. 

Però a part de ser una persona empàtica, el polonès adverteix que la del corresponsal és una 

feina que exigeix sacrifici, estudi constant i modèstia (Kapuściński, 2003: 32-33). Sacrifici 

perquè és un ofici vocacional, en què cadascun dels que l’exerceixen hi posen la seva 

ànima, la seva dedicació i el seu temps. Estudi perquè la actualització constant dels 

coneixements adquirits sobre la realitat descrita és necessària per un bon anàlisi del present 

i una bona predicció del futur. I l’última de les renúncies que exigeix esdevenir un bon 

reporter és la de la manca d’ànsies de riquesa. Kapuściński diu que aquesta no és la 

professió adequada per aquelles persones que vulguin esdevenir riques. 

Però encara n’hi ha més perquè Nadotti s’atreveix a afegir, a la ja llarga llista de qualitats, 

una altra llista sobre què és el que ha de tenir –i no ha de tenir- un bon corresponsal 

(Kapuściński, 2003: 20): 

El que –añado citando obras suyas- “no sabe que en la política y en la vida es necesario saber 

esperar” y que “un hombre no empuña un hacha para proteger su cartera, sino en defensa de su 

dignidad”. El que no sabe admitir y administrar su propio miedo ni estar solo, el que no es 

curioso ni lo suficientemente optimista como para pensar que los seres humanos son el centro de 

la historia, el que no ha comprendido que “el concepto de totalidad existe en la teoría, pero nunca 

en la vida”, el que no sabe preguntarse cuál es el alcance de una noticia y si es más lo que se dice 

o lo que se calla. El que cree en la objetividad de la información, cuando el único informe 

posible siempre resulta “personal y provisional”.  

 

Aquest és el conjunt d’atributs i qualitats, però també de sacrificis i exigències, que ha de 

posseir i estar disposat a patir tot bon corresponsal als ulls de Kapuściński per tal de veure 

amb claredat realitat desconegudes, mirar sense prejudicis i fer un retrat digne i humà de 

les persones sobre les quals s’escriu i per les quals es treballa, els “altres”.  
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Conclusió 

 

Lo obvio: que hace falta mirar. Mirar… y ver. Sin embargo, lo que parece tan sencillo se 

vuelve tarea ardua en un mundo como el nuestro, cuyos dispositivos de producción de realidad 

tienden cada vez más a abstraerse y están provocando una confusión de perspectivas y 

expectativas, una desorientación que se extiende socialmente como nunca. [La negreta és 

pròpia] 

 

(Méndez Rubio, a Rodrigo Alsina i Medina Bravo, 2013: 39) 

 

La figura de Ryszard Kapuściński és, sense cap mena de dubte, una de les figures més 

excepcionals del periodisme del segle XX. I no només pel seu estil, o per la seva defensa i 

reflexió de l’alteritat, sinó per la combinació d’ambdós aspectes, als quals s’hi ha d’afegir 

l’especialitat de la seva mirada. 

I dic especial perquè, després d’escriure i analitzar-la tant al llarg d’aquestes pàgines, encara 

no sóc capaç de descriure-la en un mot o una frase. Una mirada “de les ciències socials”; 

una mirada inquieta, curiosa i passional; una mirada empàtica i compromesa; una mirada 

observadora i analítica; una mirada experta; una mirada... una mirada que, tot i saber-se 

alliberada de prejudicis, encara es veu influencia per l’etnocentrisme. 
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Però més enllà del “nosaltres” blancs i els “altres” negres, els reportatges del corresponsal 

polonès són capaços de traspassar aquesta barrera cultural per apel·lar a un concepte de la 

humanitat inclusiu. I fins i tot, tal i com suggereix Platt, van més enllà de l’esdeveniment 

polític o social que descriuen per convertir-se en textos atemporals sobre l’alteritat (2012: 

3):   

Los reportajes que crea el autor perduran en la historia y le permiten asumir una posición 

cognoscitiva “que aspira a comprender y comunicar que el hombre en su otredad tiene un sentido 

y forman una unidad inseparable”  

 

Utilitzant com a mètode l’empatia i l’observació, Kapuściński aconsegueix personificar les 

revolucions que donen lloc a la descolonització a través del relat dels seus protagonistes. 

Així doncs, combina les explicacions més generals dels esdeveniments –extretes a partir del 

propi coneixement, ja que Kapuściński considerava l’estudi i el seguiment de l’actualitat 

com a parts transcendentals del periodisme- amb grans dosis de subjectivitat de les seves 

fonts, persones del carrer, normals i corrents, portadores de la cultura a la vegada que 

víctimes dels processos socials i polítics que descriuen. Platt explica quin és el resultat 

(2012: 4): 

El resultado de esta óptica es una imagen alejada de las versiones sobre-simplificadas y 

estereotipadas que suelen presentarse en muchos canales mediáticos. Los temas que presenta 

Kapuściński en su periodismo collage,  tanto visual como narrativo, son similares y muestran la 

cercanía con sus interlocutores, la vida cultural que comparte con ellos, como también el 

antagonismo de la realidad que observa.  

 

Aquesta manera de procedir, aquesta manera de mirar i implicar-se amb la societat africana, 

i d’estudiar l’alteritat, diu Torres Kumbrian, citat per Platt (2012: 8), eleven la seva obra 

més enllà del periodisme: 

El ejercicio de la observación social participante hace que Kapuściński trascienda la esfera 

periodística para acometer una praxis de la construcción del conocimiento y la divulgación de la 

historia. El maestro produce un tipo de reportaje que es una fuente importante en la construcción 

de la conciencia histórica social y cultural para mucha gente. 
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Al seu torn, Domoslawski assenyala una qüestió del periodisme intencional de Kapuściński 

que contribueix a fer encara més diferencial el periodisme del polonès. Com ja s’ha explicat 

al treball, un dels objectius del seu “periodisme intencional” era canviar la visió que es tenia 

des d’Occident del continent africà. Però Kapuściński anava més enllà: denunciava la 

culpabilitat d’Occident del subdesenvolupament dels països del Tercer Món (Domoslawski, 

2010: 434) i exigia que el mal anomenat Primer Món es responsabilitzés de segles 

d’esclavitud i crueltats contra els “negres” (Domoslawski, 2010: 297). Això és important 

perquè converteix a Kapuściński, sota el seu rol d’ “advocat d’Àfrica” en el responsable de 

redimir la humanitat a través de les seves denúncies de la culpa occidental de les misèries 

de la resta del món (Domoslawski, 2010: 424-425): 

Kapuściński […] tocó, sintió, conoció en profundidad esa “miseria del resto del mundo” causada 

por Occidente. También comprendió que el saque de ese “resto del mundo”, en el que vive la 

mayor parte de la humanidad, no acabó con el fin de la época colonial, sino que continúa hasta 

hoy día, aunque bajo otras formas. […]. Si la fuente de la popularidad de Kapuściński está en esa 

sensibilidad de los occidentales a los daños cometidos en su nombre y descritos por el reportero 

polaco, entonces quizás Europa no haya muerto, ni Occidente ni el mundo en general. Aún hay 

esperanza. 

 

Així doncs, el seu és un periodisme que va traspassar la tasca d’escriure reportatges que 

expliquen el seguit de revolucions i independències que van donar lloc a la descolonització 

d’Àfrica. I precisament, tenint en compte aquest context històric –tenint en compte que 

encara era un moment de defensa del colonialisme i d’una actitud paternalista amb els 

“pobres i incívics altres”- encara és més destacable la singularitat del corresponsal al erigir-

se com plataforma a través de la qual aquells “altres” poden expressar-se. 

Tal i com apunten Rodrigo Alsina i Medina Bravo (2013:39-40) les classificacions 

d’identitats, tot i que molt difícils de definir i d’establir, condicionen les concepcions que 

tenim de la realitat i les nostres relacions amb el món. I en aquesta tasca de classificar, 

etiquetar o definir les identitats culturals, nostres o dels altres, és molt important el paper 

que hi desenvolupen els mitjans de comunicació. I més encara tenint en compte la 

globalització i els moviments migratoris han posat en contacte, més que en qualsevol època 

anterior, persones de diferents cultures. És, doncs, molt important abandonar el tractament i 

la relació mediàtica amb les altres cultures en favor d’un tracte més humà. I és precisament 

aquesta necessitat la que converteix a Kapuściński en el model idoni per reivindicar la 

humanitat dels “altres” i per a esdevenir la figura central d’aquest treball. 
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I per acabar, m’agradaria citar una advertència que els professors de la UPF Rodrigo Alsina 

i Medina Bravo fan sobre el perill de l’etnocentrisme, dels discurs monocultural –aquell que 

situa l’altre en un nivell infrahumà i justifica l’esclavitud- o de la indiferència i d’un tracte 

irrespectuós o indigne sobre els “altres” (2013: 48). Diu així: “Si no se ofrece resistencia a 

determinados discursos basados en (y causa de) la identidad exclusiva, la vida social será 

cada día más difícil”. I continúen: “el ejercicio periodístico tiene en esta resistencia una de 

sus responsabilidades principales”. 
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