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Llegir amb 
les orelles?
Ja sabem que el món de la moda es 
caracteritza pel retorn sistemàtic a 
les propostes antigues. Es revalorit-
zen els anys 60 i els 70 –ara mateix 
sembla com si tornés la moda dels 
50–. És la mateixa indústria qui ho 
provoca. A la indústria del llibre ai-
xò no passava. Sí que és veritat que, 
fins que la indústria no va voler cre-
ar de debò la tendència del llibre 
electrònic, no es va implantar. Ara 
s’està creant la tendència de l’audio -
llibre. Una manera de llegir que tant 
ha triomfat a França, Alemanya o 
als Estats Units des de fa dècades, 
mai no s’havia arribat a implantar 
a casa nostra. Hi vam ser reticents 
fins i tot quan es va intentar fidelit-
zar clients compradors de llibres tot 
adjuntant a la versió en paper un 
compact disc. Ara hi ha estudis que 
reflecteixen que, entre els nadius 
digitals, l’acceptació d’un llibre es-
coltat seria més o menys viable. Una 
de les raons que esgrimeixen és que, 
per exemple, una bona part dels te-
òrics oients de la ràdio no ho són de 
les emissions en directe sinó a tra-
vés dels podcasts. O sigui, dels frag-
ments enregistrats posats a disposi-
ció dels usuaris dels dispositius 
electrònics i digitals. Aquest cos-
tum, pel que fa a les cançons, molt 
important a la ràdio i amb una pro-
gressió contínua i important a la te-
levisió, es voldria que també servís 
per escoltar llibres.  

Pel davant i pel darrere 
I no solament al cotxe (per cert, obli-
din-se fins i tot de carregar arxius; 
els vehicles, d’aquí no res, sortiran 
tots de sèrie connectats a la xarxa) ni 
a la immensa bossa que pot signifi-
car el món dels estudiants (¿escoltar 
una lectura obligatòria fa menys 
mandra que llegir?), la idea és arri-
bar al lector normal tot afegint-li 
una proposta més. 

Edison Research va fer una en-
questa telefònica als Estats Units al 
llarg dels dos primers mesos del 2016. 
El resultat és clar. I si és clar allà, per 
nassos, faran que sigui clar aquí ben 
de pressa: un 43% dels enquestats 
van respondre que en aquest petit 
lapsus de temps havien escoltat, al-
menys, un audiollibre. L’informe 
d’aquesta plataforma de recerca so-
bre els consumidors dels audiollibres 
és exhaustiu i ocupa onze pàgines. Si 
algú s’hi anima, val la pena fer-hi un 
cop d’ull (http://www.edisonrese-
a r c h . c o m / w p - c o n t e n t / u p l o -
ads/2016/08/The-Audiobook-Con-
sumer-2016.pdf). Ja ens podem anar 
comprant els auriculars. Que vagi de 
gust.✒
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La sèrie Calendar 
girl s’ha convertit 

en un dels llibres més 
venuts de la temporada. 
Els ingredients: roman-
ticisme, sexe i diàlegs 
abundants. La protago-
nista ha d’aconseguir 
un milió de dòlars en un 
any per salvar el seu pa-
re i haurà de passar de 
gener a desembre amb 
dotze homes diferents.

‘Calendar 
girl’ 
AUDREY CARLAN 
Columna
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Poques figures 
històriques gene-
ren, en l’imagina-
ri dels mallor-
quins, una fasci-
nació tan plena 
de simpatia com 

l’arxiduc Lluís Salvador d’Àustria. 
Nascut a Florència el 1847 i mort a 
Brandýs (actual Txèquia) el 1915, 
membre de la quasi mil·lenària casa 
dels Habsburg, l’arxiduc era un 
amant de la cultura i la ciència –va 
ser un mecenes pròdig i un autor 
prolífic–, però també era un home 
excèntric que vestia amb descuran-
ça i vivia obsedit pel sexe. De vida er-
rant –anava pels mars amb el seu 
vaixell i el seu seguici, format per 
persones d’origen humil i talento-
ses–, va ser un enamorat de les Ba-
lears, en especial de Mallorca, on va 
passar llargues temporades i va te-
nir-hi propietats, amics i amants. La 
seva passió illenca es va concretar 
en els set volums de la monumen-
tal Die Balearen, que expliquen les 
Balears “en paraules i imatges”. 

L’arxiduc, moribund, 
es confessa

No és gens estrany que Carme Ri-
era, que ha assolit els seus èxits més 
importants recreant diversos episo-
dis clau de la història de Mallorca, 
s’hagi acabat interessant per l’arxi-
duc. La seva nova novel·la, Les dar-
reres paraules, Premi Sant Joan 
2016, són unes memòries –fictíci-
es– que l’arxiduc, moribund, va dic-
tar al seu secretari, el pintor i dibui-
xant Erwin Hubert, i que l’autora 
ens fa arribar a través de la clàssica 
maniobra del manuscrit trobat. 

La proposta de Riera és atrevida 
i presenta, sobre el paper, moltes 
possibilitats prometedores: per la 
complicada peripècia de l’arxiduc 
–un cosmopolita desarrelat que fuig 
de la vida de la cort però que alhora 
vol el millor per a un Imperi Austro-
hongarès que està en perill–, per les 
passions –intel·lectuals, hedonis-
tes– que el van guiar i pels misteris 
que el van envoltar –¿era un depre-
dador sexual o bé era impotent?, 
¿estimava i respectava els membres 
del seu seguici o bé els dominava a 
conveniència?–... El material humà, 

històric i dramàtic dóna, sens 
dubte, per a molt. Naturalment la 
tria de l’arxiduc com a matèria 
primera novel·lística també com-
portava perills: la seva biografia 
és tan potent i coneguda que tot el 
que no fos insuflar-li un caràcter 
humà molt viu donaria com a re-
sultat una novel·la previsible, 
com un exuberant paisatge que, 
en realitat, és de cartó pedra. 

El misteri de l’arxiduc 
En el cas de Les darreres paraules, 
la impressió és que Riera no tan 
sols no ha tret el suc de les possibi-
litats que tenia sinó que tampoc 
ha pogut esquivar cap dels perills 
que l’assetjaven. La novel·la està 
dividida en dues parts. En la pri-
mera, s’explica com l’autora s’as-
sabenta de l’existència de les me-
mòries i fa mans i mànigues per 
posseir-les. Com a introducció, 
resulta massa llarga i formulària, i 
genera unes expectatives –de mis-
teri, de revelacions impactants– 
que no se satisfan. La segona part 
són les memòries pròpiament di-
tes. Xacrós, carregat de mala cons-
ciència, l’arxiduc evoca les perso-
nes que van ser importants per a 
ell, amb la majoria de les quals no 
va acabar bé. També confessa el 
seu “misteri”, que és que va treba-
llar com a agent secret al servei de 
l’emperador. Com a hipòtesi, és 
estimulant i plausible. Però en 
termes novel·lístics no està ben 
aprofitada. És simptomàtic que 
l’evocació d’una escena tan cruci-
al com la visita que va fer, en teo-
ria, a Francesc Ferran per adver-
tir-lo que no anés a Sèrbia sigui 
despatxada d’una manera tan ba-
nal i poc intensa, i més tenint en 
compte que, si hagués pogut con-
vèncer el seu malaurat parent, 
l’arxiduc potser hauria evitat la 
guerra i salvat l’imperi. Quasi res. 

És el principal problema de la 
novel·la. Com que l’estil és pura-
ment explicatiu i la informació no 
s’organitza narrativament sinó 
que més aviat s’acumula, el lector 
no se sent interpel·lat ni persua-
dit per “les darreres paraules” de 
l’arxiduc. Per fastuosos que si-
guin, els paisatges de cartó pedra 
no impressionen.✒
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Després de formar 
part de grups com 

Hopeful i Virtual Noise i 
d’organitzar les prime-
res quatre edicions del 
Sant Feliu Hardcore 
Fest, Elm Puig debuta en 
la poesia amb l’intrigant 
i a estones terrorífic La 
invenció del sotabosc. 
“Els ulls se’t pleguen,  
/ les mans ja no respo-
nen: / entres dins la nit”.

‘La invenció 
del...’ 
ELM PUIG 
Bromera

POESIA

El llibre d’Annie Un-
land mostra com, a 

Palafrugell, poble origi-
nàriament pagès, l’arte-
sanat i la indústria del 
suro van representar 
una gran revolució. La 
comissària de l’exposició 
que s’ha pogut veure a la 
Fundació Josep Pla estu-
dia també les mencions a 
la indústria del suro que 
ha fet l’autor.

‘Josep Pla i la 
civilització...’ 
ANNIE UNLAND 
Ed. Baix Empordà
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