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Calaveres i 
tíbies en aspa
Que no se’ns demani als perjudicats 
pel pirateig que, a més, hàgim 
d’aguantar sermons dels que no hi 
perden res. No ens feu passar per idi-
otes perquè confoneu els termes de-
liberadament. Els defensors del pira-
teig tenen dues raons bàsiques: el 
dret a la lliure circulació de la cultu-
ra i el dret al lliure intercanvi de pro-
ductes a través de la xarxa. Jo tinc ai-
xò, ho penjo perquè algú se n’apro-
fiti. I, de passada, miro si hi ha res que 
m’interessi i m’ho baixo. Qui podria 
estar-hi en contra? Ningú, però això 
i el pirateig són coses diferents. In-
tercanvia tant com vulguis, però no 
pas amb matèria robada. Rebento 
una botiga d’electrodomèstics, en ro-
bo tots els televisors d’última gene-
ració. Després esgrimeixo el meu 
dret de penjar a la xarxa que els ofe-
reixo gratis perquè vull que tothom 
en tingui. A canvi, hi dono un cop 
d’ull per veure si hi ha algun produc-
te que, de passada, m’interessi a mi. 
Amic, ets un lladre.  

Antisistemes de pega 
Previ al teu desig lloable d’intercan-
viar, has robat. Intercanvistes, sou 
uns hipòcrites i uns covards perquè 
adopteu una actitud antisistema sen-
se tenir la més mínima intenció de 
canviar el sistema. Amos de les plata-
formes d’intercanvi, sou uns hipòcri-
tes i, a més, uns sòrdids menysprea-
bles, perquè vosaltres, a més a més, 
com qui no vol, us n’aprofiteu per 
guanyar-hi diners. No ens vulgueu 
entabanar: davant el repte d’internet, 
que tots acceptem, la hipòtesi de la 
lliure circulació de la cultura i, per 
tant, del lliure intercanvi de produc-
tes, només es basa en dues preguntes: 
qui ho paga i com es paga. L’ensorra-
ment (ara en dirien col·lapse, un an-
glicisme que mola més) de la indús-
tria discogràfica s’ha solucionat a 
mitges gràcies als ingressos atípics i a 
l’actuació en directe. En el cas del lli-
bre, això no és possible. No ens vul-
gueu enredar, amics de l’intercanvi. 
Si la vostra resposta és: aquí no es pa-
ga, ensenyeu sense por les vostres 
tres cartes guanyadores: 1. Ningú no 
és imprescindible. 2. Els escriptors, 
en realitat, no “treballem” (és com un 
hobby que has d’oferir gratis) i 3. Si no 
t’agrada, ja saps on és la porta (virtu-
al). Si és això, malament rai.  

Hi estic d’acord, el futur passa per 
la multiplicació del poder de l’espai 
virtual amb tot el que comporta. No 
s’hi pot anar en contra. Però bus-
quem-hi solucions i no ens prengueu 
per idiotes.✒
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Després de publicar 
dos poemaris i es-

trenar l’obra de teatre 
Animals de companyia, 
Estel Solé presenta la 
seva primera novel·la, 
Si no puc volar, en què 
la protagonista s’en-
fonsa en una crisi per-
sonal després que li de-
tectin endometriosi i li 
sigui molt difícil poder 
tenir fills. 

Si no puc 
volar 
ESTEL SOLÉ 
Rosa dels Vents
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La commemora-
ció de l’Any Ra-
mon Llull, amb 
motiu del 700 
aniversari de la 
seva mort, farcirà 
d’actes les agen-

des culturals i de cites apologètiques 
els discursos públics. Serà més difí-
cil aconseguir que aquesta presència 
entre èpica i simbòlica passi del tò-
pic suat –pare del català modern– i 
la referència institucional –tant ba-
teja una institució pancatalana com 
un premi literari– a un coneixement 
real de l’obra i la vida del filòsof més 
important de la nostra història. 

El professor Pere Villalba és un 
dels lul·listes conjurats per revertir 
aquesta situació. Així, i sense 
menystenir-ne la rellevància per a 
les lletres catalanes, ens presenta 
Ramon Llull com “el pare d’una Eu-
ropa del diàleg, de la justícia, de la 
solidaritat”, capaç de “condemnar 
el desori usurer de molts dels seus 

Ramon Llull, mestre  
de la diferència

agents públics” –com si els temps 
no haguessin canviat–. Aquesta vo-
luntat s’articulava a través d’un tri-
ple objectiu: convertir els sarraïns, 
escriure el millor llibre del món i 
fundar centres de llengües. Tres 
projectes que compartien la fe en la 
raó i el coneixement. 

Més interlocutor que predicador, 
Llull ho aprofitava tot per difondre 
el seu missatge: el do de llengües per 
adreçar-se directament als que no 
eren cristians, els contactes famili-
ars i nobiliaris per mirar de gua-
nyar-se el favor de reis i papes, i la 
pròpia experiència i formació per 
bastir una Ars explicativa del món 
amb una estructura arbòria i sugge-
ridora. Els èxits parcials com la cre-
ació de Miramar –“el primer Col·le-
gi de Missioners”– o l’estol de segui-
dors arreu d’Europa conviuran amb 
fracassos com el tebi suport eclesi-
àstic a les seves tesis i la submissió 
dels seus expansius projectes a la lò-
gica geopolítica del moment. 

Alta divulgació històrica 
El llibre de Pere Villalba és un 
destil·lat d’una futura obra en 
tres volums, però no és una lec-
tura lleugera. Malgrat els jocs ti-
pogràfics i la constant inserció 
de digressions (apunts biogrà-
fics de tercers, resums d’obres, 
contextualitzacions puntuals, 
reproduccions d’obres artísti-
ques, etc.), estem davant d’una 
exigent obra d’alta divulgació 
històrica. L’estructura es bas-
teix a partir d’un recorregut me-
tòdic i sistemàtic per la vida i 
producció de Llull, amb un pòr-
tic de contextualització i un 
apartat final dedicat al lul·lisme 
(i a l’antilul·lisme). 

Després d’una primera etapa 
dissoluta, la seva sobtada con-
versió provocaria un canvi ex-
tern i intern del personatge. Nou 
anys de formació i peregrinació 
donarien lloc a un Ramon Llull 
“comprensiu, místic, estudiós, 
creador d’un sistema logicoalge-
braic per guiar el pensament fi-
losòfic i teològic”, preparat per 
esdevenir viatger, ambaixador, 
dialèctic i apologista del seu pro-
pi missatge. Aquest “català de 
les Mallorques” no era “simple-
ment un viatjant curiós”, sinó 
“un protoeuropeu” que aspirava 
a construir una societat integra-
dora de la diversitat, d’aquí el 
qualificatiu de “mestre de la di-
ferència”. 

El polièdric pensament de 
Llull es concretaria en tres par-
cel·les del pensament: “La pole-
micoracionalista, la logicoenci-
clopèdica i la misticoteològica, 
sense oblidar l’aportació lingüís-
tica i literària”. En són testimoni 
275 obres –se n’han conservat 
244 en llatí, català i àrab– i múl-
tiples viatges arreu d’Europa i de 
la Mediterrània. Set segles més 
tard, el lul·lisme és avui un àmbit 
consolidat per medievalistes, te-
òlegs, filòsofs i lingüistes. Fins i 
tot “els estudis de les noves tec-
nologies es veuen obligats a re-
cordar-lo” com a precursor. He-
reus culturals com són d’aquell 
homenot, potser fóra bo sumar-
nos a consciència al seu reconei-
xement.✒
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La trobada d’una im-
migrant nicara-

güenca en coma i un xi-
nès penjat pels peus al 
pont del Petroli de Bada-
lona són el punt de parti-
da de les investigacions 
del periodista de succes-
sos Fèlix Barba. La nova 
novel·la de Pop Negre es-
tà ambientada just abans 
que comenci el Fòrum 
de les Cultures.

No escati-
meu el flit! 
POP NEGRE 
Crims.cat
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El deliciós llibre El 
meu primer Mozart, 

il·lustrat per Séverine 
Cordier, presenta als 
més petits l’encant d’al-
gunes de les composici-
ons icòniques del com-
positor austríac a partir 
de set extractes musicals 
que es poden escoltar i 
de dibuixos i textos que 
el mostren amb ameni-
tat colorista.

El meu pri-
mer Mozart 
S. CORDIER 
Estrella Polar
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