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ant Jordi ens confronta amb di-
verses paradoxes. És l’esdeveni-
ment que dóna més rellevància
als llibres i alhora el que té menys

a veure amb l’experiència íntima de la
lectura. Com se sap, els llibres s’han de
deixar reposar i llegir-los al cap d’un
temps. Alhora, però, els llibres nous, les
cobertes lluents i el fetitxisme dels diners
gastats produeixen una excitació im-
mensa, una excitació que es va perdent a
mesura que l’edició envelleix, les cober-
tes es desllueixen i el valor monetari
s’evapora. Continuem comprant llibres,
però el que busquem són idees més que
no pas paraules. Per això el debat sobre
les edicions en paper versus les digitals es
pot interpretar com el símptoma d’una
transformació més profunda. Llegir so-
bre pantalla i a internet ens permet ac-
celerar la lectura i saltar d’un text a un
altre amb rapidesa. L’interès dels textos
potser ja no es troba tant en les subtile-
ses semàntiques i sintàctiques (¿què
pensaríem avui si algú escrivís, com
Foix, que “jo retrob el paratge / on ja va-
guí, i, de Déu, el parany / per heure’m tot.
O del diable engany” per expressar el di-
lema cartesià sobre si el món davant el
subjecte és l’eternitat de Déu o un enga-
ny del diable?), sinó que es troba més

S aviat en les idees que en podem extreu-
re, en la intervenció que fan sobre el pre-
sent, en la posició que articulen en rela-
ció amb un tema general. El que com-
prem a les llibreries són postllibres, és a
dir, objectes que tenen l’aparença de lli-
bre però que no funcionen com a cossos
autònoms o chef-d’oeuvres, sinó com a
peces de muntatges estètics, concep-
tuals i, en última instància, polítics que
només prenen sentit a partir de la seva
connexió amb altres peces.

AIXÒ ENS DU A UNA ALTRA contraposició
entre la importància de conèixer el valor
(literari, històric, filosòfic, pedagògic)
d’un llibre i la dificultat per determinar
aquest valor enmig de l’enorme profusió
de textos que ens envolta. I és que la pro-

ducció constant de textos és inherent a
l’economia del coneixement actual. Si
en l’economia industrial clàssica la pro-
ducció estava limitada per la quantitat
de productes que es podien manufactu-
rar en un dia, i per això Marx podia cal-
cular el valor de la plusvàlua en funció
de les hores de treball i del que anome-
nava el temps laboral socialment neces-
sari que es tarda a fer una mercaderia,
en la manufactura contemporània de
coneixements, textos, imatges, afectes
i altres productes immaterials, el pro-
cés de fabricació és continu i immesu-
rable. Tot creador treballa tant si és a
l’ordinador com si camina, tant si lle-
geix com si parla per telèfon.

LA INCERTESA SOBRE el valor del llibre i
dels productes immaterials, a més, fa
que els creadors hagin de ser altament
productius. Tots els periodistes procu-
ren treballar a molts mitjans; tots els
músics procuren fer molts concerts; els
fotògrafs, moltes fotografies; els escrip-
tors, molts llibres. L’exemple extrem,
naturalment, és el raig constant del
Twitter que ha de tenir obligatòriament
cada membre del proletariat immate-
rial. La producció contínua és la manera
que el valor del propi producte no es dis-
solgui dins el magma del mercat.

AQUEST ESTAT DE COSES produeix simul-
tàniament angoixa i excitació. Però el
consol és que ara la immortalitat és a
l’abast de tothom si tan sols fas un pro-
ducte, un llibre, un tuit que un dia algú
connecta amb un altre. El consol per
als escriptors que demà no venguin
gaires llibres és que, a nivell històric i
fins i tot ontològic, l’únic exemplar
que compta és el primer.
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n el greu conflicte que viu Ucraïna es
pot observar un element que és un

dels principals obstacles per recuperar la
pau i l’estabilitat i que de fet presideix bo-
na part dels escenaris de conflicte mun-
dials: la pretensió d’actors amb interessos
concrets d’imposar solucions des dels
despatxos de la geoestratègia i la política,
amb molta demagògia, hipocresia i mani-
queisme, sense tenir en compte l’essen-
cial per arribar a acords, que és la voluntat
democràtica de la ciutadania. A Ucraïna
només un pacte de convivència, democrà-
cia i regeneració pot esdevenir el desllori-
gador de la greu crisi. Ni les pressions de
Putin ni les visites de Biden són part de la
solució. El que necessita Ucraïna és de-
sempallegar-se dels corruptes: els prorus-
sos del sàtrapa Ianukóvitx que hi havia
abans de les protestes i els feixistes de

l’amenaçadora i corrupta Timoixenko que
han pres el poder a Kíev. Tots dos grups
utilitzen el servilisme a Moscou o a Was-
hington només en benefici propi. La gent
normal d’Ucraïna, la immensa majoria, no
desitja la violència, però exigeix una solu-
ció justa que no inclou la hipocresia dels
acords de Ginebra en què si homes ar-
mats d’ideologia feixista, com els que es
van apropiar de Maidan tot desplaçant les
protestes cíviques inicials, prenen el poder
per la força resulta totalment legítim a ulls
d’una part de la comunitat internacional
occidental, i si altres fan el mateix a Do-
netsk però amb banderes russes resulta
que són terroristes, segons la impresenta-
ble qualificació del primer ministre ucra-
ïnès Arseni Iatseniuk, de fosc passat polí-
tic i que no ha estat escollit per ningú, però
que es permet amenaçar i insultar una im-
mensa part dels ucraïnesos. Resoldre un
conflicte requereix conèixer la voluntat
d’un poble expressada democràticament
a les urnes i no moviments geoestratègics
de potències obsoletes en la seva forma
d’actuar, tant a l’est com a l’oest, que do-
nen suport als corruptes titelles mentre el
poble en pateix les conseqüències.
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