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Llibres sonors

El llibre, tal com el coneixem avui, té qua-
si sis-cents anys d’història. Gutenberg i 
el seu soci capitalista, Fust, coneixedors 

de la tècnica xinesa més antiga que permetia 
gravar sobre paper imatges i paraules prement 
un motlle de fusta sobre paper –això, també un 
invent xinès–, van inventar la impremta tal 
com es va conèixer fins que els llibres van co-
mençar a fer-se amb procediments de rotati-
va o fotogràfics i no amb l’ajuda d’una prem-
sa com les de les olives o el raïm. Aquells dos 
alemanys espavilats van portar al món una de 
les invencions més extraordinàries que s’han 
fet a la història, és a dir, la possibilitat d’estam-
par centenars o milers de llibres gràcies a unes 
planxes en què dibuixos, lletres sobretot, po-
sades sobre platines en motlles de simetria es-
pecular, permetien, un cop premsades sobre 
vitel·la, paper o pergamí, una reproducció per-
fectament llegible d’un text. 

Al començament, això va ser una feina len-
ta –i, de fet, ho va ser fins a l’aparició de la lino-
típia, i no diguem l’offset–, perquè s’havia d’aga-
far amb unes pinces lletra per lletra, sovint fe-
tes de plom, manualment. Totes arrenglerades 
feien una línia, i després la suma de les línies fe-
ien la pàgina. De fet, era igual de lent, o més, que 
escriure o fer la còpia d’un llibre amb una plo-
ma, que és com van fer-se tots els llibres fins a la 
invenció de Gutenberg. La diferència fonamen-
tal va ser que un manuscrit era sempre únic, i 
que fer còpies a mà de qualsevol text sempre de-
manava molt d’esforç i encara més temps; men-
tre que, un cop feta la invenció del segle XV, de 
cada llibre se’n podien imprimir, com s’ha dit, 
centenars i milers d’exemplars en pocs dies o 
setmanes: en anglès en diuen còpies per conta-
minació de la còpia antiga de manuscrits, pri-
mer en forma de volum –és a dir, un rotllo fet de 
trossos de pergamí o de papir enganxats, fent 
una tirallonga–, després en forma de còdex, que 
ve a ser el mateix que els llibres que coneixem 
avui: una sèrie de quadernets relligats amb cor-
dill, i després, no sempre, enquadernats amb 
coberta i contracoberta. 

Gran invent, doncs. Però ara resulta que la 
gent, no contenta amb tenir a les mans un pro-
ducte tan revolucionari com un llibre conven-
cional –n’hi caben molts en una butxaca–, s’afi-
ciona a escoltar llibres prèviament llegits en 
veu alta per un professional i després enregis-
trats en un giny electrònic: en fan propaganda. 
D’una banda, això és com tornar a les edats an-
teriors a la impremta, quan moltes coses prè-
viament escrites –si és que ho van ser– eren re-
citades de memòria davant públics congregats, 
atès el preu desorbitat que tenien els manus-
crits. D’altra banda, ai las!, aquest invent sem-
bla haver-se fet per desplaçar l’invent de Gu-
tenberg amb una nova, nova tecnologia. Però, 
¿qui escoltarà Tirant lo Blanc o El Quixot sen-
cers, anant en metro o en avió, quan és un fet 
demostrat que les noves tecnologies ens han 
desavesat a rebre qualsevol informació d’una 
manera lenta, pausada i solitària, quan ens han 
fet perdre la capacitat d’una atenció continu-
ada? El llibre de Gutenberg encara és molt viu; 
per contra, podem témer que aquests nous 
e-books amb so però sense lletra no arribaran 
lluny. Se’n beneficiaran els cecs –que ja en te-
nien–, però no els escoltaran els homes de ne-
gocis, sempre adelerats.!

La paperera  
és la teva amiga

Si vols escriure però 
no ho fas és que tens 
por d’alguna cosa 
“Recorda-ho: només hi sou tu i la 
pàgina. La paperera és la teva ami-
ga. La va inventar Déu per a tu”. Ho 
diu l’admirada Margaret Atwood a 
l’anunci d’uns cursos d’escriptura 
virtual que em persegueix literal-
ment des de fa dies (conseqüència 
previsible d’haver acceptat les coo-
kies i haver-hi fet clic) i que em té 
fascinada. “Esdevens escriptor es-
crivint, no hi ha cap altre camí. O si-
gui que escriu, escriu més, escriu 
millor. Equivoca’t, equivoca’t mi-
llor”, ens recomana Atwood para-
frasejant Beckett. 

“Si realment vols escriure i no go-
ses llançar-t’hi, és que tens por d’al-
guna cosa”, conclou l’autora cana-
denca, que encara ens regala un pa-
rell de consells més. Un: “La gent 
sempre s’inventa noves teories so-
bre la novel·la, però la norma cabdal 
és aquesta: has de mantenir l’aten-
ció del lector”. Dos: “Com a escrip-
tor, el teu objectiu és que el lector es 
cregui tota l’estona la història que li 
expliques, per bé que l’un i l’altre sa-
pigueu que és ficció”. 

David Foster Wallace (1962-
2008) deia, i ho va deixar escrit, que 
la millor metàfora que coneixia so-
bre ser un escriptor de ficció l’ha-
via formulat Don DeLillo en des-
criure un llibre a mig fer com “una 
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mena de nadó esgarrifosament de-
forme” que segueix l’escriptor dia i 
nit, reptant darrere seu, repugnant 
en els seus defectes, hidrocèfal, sen-
se nas, amb uns braços com aletes 
de peix, incontinent, retardat, amb 
un regalim de líquid cerebroespinal 
que li surt per la boca quan miola i 
borbolla i crida per reclamar l’aten-
ció completa de l’escriptor. 

La ficció sempre surt 
defectuosa en relació 
amb l’expectativa  
 
El llibre a mitges vol l’atenció com-
pleta de l’escriptor de la mateixa 
manera que el llibre acabat vol 
l’atenció completa del lector. I la 
imatge del nen mal format és per-
fecta, insistia Foster Wallace, “per-
què captura la barreja d’amor i de 
repulsió que sent l’escriptor per 
l’obra en què treballa”. La ficció 
sempre surt defectuosa si la compa-
rem amb l’expectativa que en tenia 
l’autor i pare de la criatura. “O sigui 
que t’estimes el nen deforme i te’n 
compadeixes i te’n preocupes; però 
alhora l’odies –l’odies– perquè es-
tà mal fet i és repulsiu, perquè en el 
part entre el cap i la pàgina li ha pas-
sat alguna cosa grotesca, i l’odies 
perquè la seva deformitat és la te-
va”, confessa David Foster Wallace 
en un dels textos recopilats en el vo-
lum He ballat (breument) la conga, 
publicat per Periscopi. La selecció 

i traducció (magnífica) han anat a 
càrrec de Ferran Ràfols Gesa, que 
també en fa un pròleg en què inten-
ta justificar per què els articles i as-
sajos i reportatges són una bona 
porta d’entrada –la millor, potser; la 
més oberta– a la literatura de DFW. 

De vegades la millor 
opció és llençar un fill 
mal format a la brossa  
 
A l’esmentat article, titulat La grà-
cia que té, DFW admet que al prin-
cipi escrius ficció per divertir-te. 
“Després les coses es van fent més 
complicades i confuses, per no par-
lar de la por. Ara comences a sentir 
que escrius per als altres, o almenys 
això esperes”. Aquí entren en joc la 
voluntat d’agradar, l’intent de se-
ducció, la por del rebuig. “Arrisques 
una bona part del que ets, ara, quan 
escrius; t’hi jugues la vanitat”. 

Ai, la vanitat. És tan necessària 
com perillosa: en cal certa dosi per 
atrevir-se a escriure, però hi ha un 
llindar –ens alerta DFW– per da-
munt del qual tota vanitat és letal. 
“En aquest moment, més del noran-
ta per cent del que fas està motivat 
i modelat per una necessitat aclapa-
radora d’agradar. El resultat és una 
literatura de merda. I la merda ha 
d’anar a la paperera, no tant per cap 
mena d’integritat artística com pel 
simple fet que les obres merdoses 
faran que deixis d’agradar”.!
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Ja ho deia Ernest Hemingway: la paperera és 
el moble principal de l’estudi d’un escriptor


