Notícies de tres ratlles
Félix Fénéon
traducció de Joan-Lluís Lluís
Una notícia de tres ratlles, un breu, pot
esdevenir un ‘haiku’ periodístic? Això va fer
Félix Fénéon, que va convertir la recopilació de
fets diversos (robatoris, marits enganyats,
morts accidentals, però també mostres del
malestar obrer) en brevíssimes obres literàries,
ara traduïdes al català per Joan-Lluís Lluís.

EL LLIBRE
Les «notícies de tres ratlles» són un objecte literari no identificat. El diari parisenc Le Matin va publicar
a partir de 1905 notícies curtes que circulaven per telègraf. L’arribada de Félix Fénéon va transformar
aquesta monòtona secció en una atracció diària. Entre maig i novembre de 1906, Fénéon va fer de la
recopilació de notícies breus un exercici estètico-polític. Abans de Fénéon, un tren que descarrilava era
un tren que descarrilava. Amb ell, el mateix descarrilament esdevenia una altra cosa: potser una obra
literària, potser una obra de subversió política. Així, les «notícies de tres ratlles» van esdevenir
«Contes de tres ratlles» o, fins i tot, autèntics «haikus periodístics», on s’hi fa evident que l’atmosfera i
allò que no diu són primordials per copsar plenament l’abast dels desastres dels quals es fa ressò.

L’AUTOR
Félix Fénéon (Torí, 1861 – Châtenay-Malabry, Sena, 1944) va ser un periodista i crític d’art. Director
de la Révue Blanche (1895-1905), el seu llibre Les impressionistes en 1886 el convertí, amb Signac, en
el màxim teòric del neoimpressionisme. Exercí la crítica al diari Le Matin. Fou empresonat el 1894, a
conseqüència de les seves relacions amb grups anarquistes. Essent director artístic de la galeria
Bernheim-Jeune, organitzà importants exposicions, com la primera del futurisme (1912). En resposta a
una proposta de publicar una compilació de la seva obra, va dir: “Només aspiro al silenci”. Per això
Julian Barnes ha pogut dir que Fénéon és «l’escriptor “invisible’” que va tenir una influència
“invisible”».
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