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Google podria
ser l’empresa

de venda de
llibres més

poderosa

a digitalització del fons cul-
tural obre un debat que, en
algunes ocasions i en alguns
moments, pot arribar a ser

fins i tot agre, entre partidaris i de-
tractors. Sigui com sigui, el tema
ha anat guanyant pes i s’ha conver-
tit en un dels eixos d’aquesta porta
cap al futur que ens ha de convertir
en ciutadans digitals amb totes les
prerrogatives culturals inherents
al nou estatus.

L’editorial Arcàdia, el projecte
de Montse Ingla, Antoni Munné i
Antonio Ramírez, reuneix tres as-
sajos curts de Robert Darnton, un
dels estudiosos que més s’han tin-
gut en compte a l’hora de parlar de
digitalització de fons bibliogràfics i,
sobretot, en la batalla d’autors i edi-
tors contra el gegant Google pel po-
lèmic acord digital.

Darnton, que ha declarat que ja
no llegeix tants llibres com abans
perquè li toca respondre a un gran
volum de correus electrònics i que,
malgrat tot, continua estimant-se
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Cursa
d’obstacles

més fer la lectura de plaer en una
pàgina impresa, es mostra partida-
ri de la coexistència i, de fet, tot i
que ho celebra, alerta del fet que
Google, una vegada superat el pro-
cés de digitalització de llibres de
domini públic i també d’obres ex-
haurides però amb els drets vi-
gents, podria fer el salt a la venda i
convertir-se en l’empresa de venda
de llibres més poderosa del món,
un fet que, segons apunta, pot ge-
nerar dues reaccions, una d’entu-
siasme utòpic i l’altra ben contrà-
ria: el perill de concentrar en un
únic punt l’accés a la informació.

En aquest sentit, si bé Google no
persegueix ni la idea de convertir-
se en un gremi ni la de crear mono-
poli, i només vol promoure la demo-
cratització de la cultura escrita, no
s’ha de menystenir que, si es con-
creta, el gegant informàtic es pot
convertir (pel mateix caràcter col-
lectiu de l’acord) en una bèstia in-
vulnerable a la competència, que,
ateses les dimensions del projecte,
serà pràcticament inexistent.

En aquest sentit, Darnton crida
l’atenció sobre què podria passar si
Google acabés prioritzant la rendi-
bilitat per damunt de l’accés, enca-
ra que ell mateix es mostra opti-
mista, ja que s’estima més tenir tot
el fons de les biblioteques america-
nes a l’abast, encara que sigui a
preus elevats, que no pas que se-
gueixi sent un univers tancat.

En un altre dels assajos, opina
que les noves tecnologies de la in-
formació ens haurien de portar a
repensar el concepte mateix d’in-
formació, deixant de veure-la com 

Novel·la Jordi Torrents

El monstre interior
 partir d’un breu, mig amagat
en un diari, Truman Capote
va acabar teixint fa més de

quatre dècades A sang freda, un dels
millors híbrids entre investigació pe-
riodística i literatura que va mostrar
al món les pors, les misèries i les an-
goixes d’un país, els Estats Units, al
voltant de l’assassinat d’una família.
Per alguns naixia la novel·la de no-
ficció o el nou periodisme, un exerci-
ci que modela com un artesà de la
paraula el suec Gellert Tamas a L’as-
sassí del làser. Tamas parteix
d’aquella premissa que tots podem
dur un monstre a dins, però que en
la majoria de casos dorm arraulit en
algun racó i mai acaba d’ensenyar el
seu rostre. El llibre ens mostra el nai-
xement d’un d’aquests monstres, el
d’un desconegut que entre els anys
1991 i 1992 va terroritzar Estocolm
en disparar amb un fusell proveït

A amb una mira làser (tot i que la mei-
tat dels atemptats els comet amb un
revòlver), amb el resultat d’un mort i
deu ferits, algun de molta gravetat.
L’única característica comuna entre
les víctimes és que són immigrants.

L’autor va forjant la narració de
manera fragmentada, que no de-
construïda, amb tres històries paral-
leles que ens mostren la vida de
John Ausonius (l’assassí), els canvis
en una Suècia que, amb la crisi, veu
créixer amb força els fantasmes de
la por a la diferència i l’eclosió dels
grups d’extrema dreta en el panora-
ma social i polític, i la mateixa investi-
gació policial del cas, amb un regust
de thriller d’aquells que no deixen ni
respirar i que ens obliga constant-
ment a recordar que estem davant
de fets reals. Tamas fa un exercici
enciclopèdic, en el sentit històric de
la paraula, de documentació: parla

amb víctimes, familiars i fins i tot
amb el mateix Ausonius –es troben
en vuit ocasions–, a més de consul-
tar premsa i dietaris i arxius policials i
judicials per anar muntant un trenca-
closques sense la sensació d’haver-
lo de començar per les vores, la part
més fàcil. No. Tamas creua en tot
moment la informació i va oferint un
retrat precís d’un fill d’immigrants
que, marginat de petit pels seus ca-
bells foscos, fins i tot es tenyeix de
ros i es posa lentilles blaves per sen-
tir-se més suec. Ausonius, ell solet,
exemplifica allò tan actual, i perillós,
com és l’estigmatització del diferent.
Ausonius, sense pretendre-ho, esde-
vé un símbol per al neonazisme que,
de manera barroera, reapareix en
l’escena política del país poc després
de l’assassinat d’Olof Palme i quan
tot just feia dues dècades de l’elimi-
nació d’una eugenèsica llei que pre-

tenia sanejar la raça sueca i que per-
metia esterilitzar les persones amb
riscos de dur al món petits nòrdics
imperfectes.

Descobrim un personatge que
passa de ser un estudiant brillant i
taxista a un especulador borsari
d’èxit, amant del luxe i la música
clàssica, elegant i educat –una mena
de nou Patrick Bateman, el d’Ameri-
can Psycho–, però que muta en un
assassí, estafador i atracador, un
monstre en caiguda lliure insensible
al dolor aliè i al qual la mateixa admi-
nistració sueca no sap ni on ubicar
(en qüestió de dies, Ausonius passa
d’un psiquiàtric per un “trastorn límit
de la personalitat” a ser sotsoficial de
l’exèrcit). El llibre ens arriba en català
vuit anys més tard de la seva publi-
cació original, però això no és cap
problema, ja que la història a Suècia
s’està repetint: el partit d’extrema



9 DE DESEMBRE DEL 2010 13

la transcripció incontestable d’uns
fets i valorant-la com un seguit de
missatges que es modifiquen de
manera constant al llarg del camí
de la transmissió. En aquest sentit,
defensa que pensar que tractem
amb textos múltiples i mutables en
lloc de fer-ho amb documents sò-
lids i intocables, ens hauria d’aju-
dar a aprendre a llegir els diaris
d’una manera més eficaç i, fins i
tot, a valorar més els llibres antics.
Ens remet fins i tot al fet que, po-
sem per cas, l’edició més difosa de
l’Encyclopédie francesa del XVIII
era substancialment diferent de
l’edició original, un fet que avala
que l’estabilitat textual no existia
tampoc abans d’internet.

Pensar en clau americana
La línia d’argumentació de Darn-
ton defensa que, tot i els errors que
s’han comès al llarg del camí i la ve-
locitat que representen els canvis
tecnològics, caldria seguir insis-
tint, i pensant en clau americana,
en la creació d’una biblioteca digi-
tal nacional que després es pogués
convertir en internacional, ja que,
si bé Google ha demostrat que és
viable, també ha alertat sobre els
perills que pot implicar fer-ho des
del sector privat i no des del públic
a l’hora de democratitzar la cultura
des d’una òptica general i digital.
Sigui com sigui, tres assajos breus
que fan obrir els ulls i apunten lí-
nies de pensament, avantatges i
perills en aquesta cursa cap al salt
del món del paper als universos di-
gitals, un camí apassionant però
amb molts obstacles que cal tenir
presents si no es vol cometre errors
que siguin irreparables. ❋

Cal fer un gran
debat entorn
el món del llibre
digital abans no
tinguin lloc
problemàtiques
que ens podríem
estalviar tots
plegats
MANEL LLADÓ
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dreta, populista, xenòfob i amb un
discurs buit de contingut polític ha
tornat al parlament, i un segon as-
sassí del làser torna a dur de corcoll
la policia amb una quinzena
d’atemptats. Sí, tots a immigrants,
els diferents, els no suecs. Això po-
dria sonar a una segona part ben
prevista per Tamas, però recordem
que aquest segon monstre també és
real.

El mil·lenari Stieg Larsson –culpa-
ble més recent de situar el thriller
suec en el mapa literari– volia es-
criure la història d’Ausonius, però
Gellert Tamas se li va avançar, motiu
pel qual va reorientar el seu treball
cap a la trilogia que ha sacsejat el
món des del fred escandinau. De fet,
al primer volum hi ha un moment
que el protagonista llegeix L’assassí
del làser. Mikael Blomkvist també pi-
ca l’ullet a Tamas. I Tamas, al nostre
monstre interior. ❋

L’autor suec Gellert Tamas
va visitar Barcelona fa poques
setmanes per presentar l’obra
TONI ALBIR / EFE

n alguna ocasió W.H. Auden va asseverar que,
per anar bé, la premsa diària s’havia de llegir
amb deu anys de retard, com a mínim. Segons

el gran poeta anglès, d’aquesta manera les veritats
saltaven a la vista. Joan Casas, a Amb la terra a la cin-
tura (d’un dietari de 1997), ha seguit el savi consell
d’Auden i ens presenta ara una tria del seu diari per-
sonal de fa exactament tretze anys enrere.

Amb la publicació d’aquesta nova obra, Joan Casas
ha acabat desplegant una parcel·la més del seu ambi-
ciós projecte literari. Si parem atenció a la seva trajec-
tòria, veurem que, a aquestes altures, Casas ha con-
reat amb excel·lents resultats tots els gèneres de la li-
teratura tradicional: la poesia, la narrativa, el teatre i,
ara mateix, la memorialística. I també hem de prendre
en consideració les seves esplèndides traduccions li-
teràries com, per exemple, les impagables versions de
La quarta dimensió, d’Iannis Ritsos.

Amb la terra a la cintura (d’un dietari de 1997) és un
llibre “d’una extensió deliberadament dis-
creta”, tal com ens explica
el text de la contracober-
ta, segurament redactat
pel mateix autor.  Això vol
dir que Casas sàviament
aposta per un model de
dietari cenyit en què cada
text té el seu pes específic.
I dic sàviament perquè en
els últims temps s’ha im-
posat el model contrari, el
dietari dilatat on la meitat
de les anotacions són
francament prescindibles.

Casas ha efectuat una
selecció intel·ligent d’ano-
tacions i després, amb
aquest material, ha cons-
truït un llibre tens, intens i
unitari. A més, ha decidit
concentrar els seus esforços artístics un any molt sig-
nificatiu de la seva existència, un any d’aquells que
marca un abans i un després. El 1997 va ser un any
decisiu per Casas perquè va morir la seva mare i va
descobrir Grècia, la seva llengua i la seva literatura.
Aquests dos fets confereixen una certa narrativitat al
conjunt del dietari.

Una obra breu, però rica i plural
Malgrat la seva brevetat, el dietari de Casas és una
obra rica i plural que tracta una gran diversitat de te-
mes, des de la política al món de l’art, passant pel
temps, la memòria, l’alteritat i un llarg etcètera. Tam-
bé cal assenyalar que el dietari de Casas té forts con-
tagis de la forma del cahier o quadern d’escriptor, una
mena d’obrador en què l’autor ens explica els seus
projectes i ens ofereix mostres dels diversos works in
progress. En aquest sentit, cal destacar l’important
càrrega autoreferencial del text amb comentaris ex-
traordinaris sobre l’art d’escriure. Dues mostres ràpi-
des i lapidàries: “L’escriptura no salva res” (pàgina 57)
i “La unitat és el fragment” (pàgina 103).

Ara bé, el millor d’Amb la terra a la cintura (d’un
dietari de 1997) és indubtablement el clima de sinceri-
tat i autenticitat que respira el text. L’autor es preocu-
pa del full en blanc que té al davant i no de les càme-
res que l’estan enfocant, com passa amb massa die-
taristes darrerament. De tot el llibre emergeix un au-
toretrat matisat de l’autor, tal com toca amb el gènere
dietarístic.

Un llibre real, humà, convincent. ❋

E

Joan Casas,
ara dietarista
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