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Algunes ref lexions sobre la literatura i el llibre en l’era digital

L’escriptura en present
l temps que mou la li-
teratura sol dependre
d’allò que va passar o
que podia haver passat
i d’allò que passarà o

que hauria de passar o que no ha de pas-
sar mai més. El temps de la possibilitat i
de la impossibilitat. El temps de l’enyor,
de la recança, del remordiment, de la
por, del desig. El present, en la literatu-
ra, com en la vida, sol ser un temps per
lamentar, o esperar, o témer coses que
vénen de dies passats o futurs, de dies
que ja no tornaran, de dies que no sabem
si arribaran mai. Ja està bé que sigui així,
que el present depengui quasi comple-
tament de les il·lusions, perquè, si l’ha-
guéssim de viure considerant la seva re-
alitat estricta, el present seria sobretot
un mortificant i avorrit recordatori de
la mort.

Però la literatura manté una relació
una mica més complicada amb el pre-
sent. Perquè si, d’una banda, és una ma-
nera de fugir-ne, d’altra banda, pot ser
una manera de fer-lo durar, un intent
d’eternitzar-lo, o, dient-ho d’una mane-
ra no tan grandiloqüent, d’aconseguir
que un instant d’una vida pugui durar
unes quantes vides. Escrivim i llegim lli-
bres buscant aquesta màgia, buscant que
el nostre temps no hagi d’estar sempre
sotmès a la seva implacable condició, que
és passar i acabar-se.

La paraula “literatura” em fa pensar en
persones escrivint o llegint llibres. Ara
mateix, mentre escric això amb un or-
dinador portàtil, em penso que estic es-
crivint una pàgina, i em desconcertaria
que les paraules que veig en la pantalla
no haguessin de fer cap a un paper. L’or-
dinador és una màquina magnífica, però
mai no se m’ha acudit que fer servir l’or-
dinador signifiqui prescindir del paper,
ni per escriure ni per llegir. En el meu
cas, doncs, la màquina d’escriure del pre-
sent no implica prescindir del llibre, un
objecte que certs partidaris de les nove-
tats consideren una cosa del passat des-
tinada a desaparèixer.

Entre els que opinen això, hi deu haver
persones que creuen de bona fe que la
desaparició dels llibres significarà un
progrés per a la literatura. Jo no puc com-
partir aquesta opinió, perquè no crec en
el progrés de la literatura i perquè els lli-
bres bons, ben impresos i ben enqua-
dernats, són una de les coses que m’agra-
den més del món. Alguns dels llibres que
prefereixo contenen obres que es van es-
criure molts segles abans que els llibres,
tal com els entenem ara, existissin. És
una de les raons que poden explicar la
meva nul·la confiança en el progrés de
la literatura i, alhora, el meu gust pels
llibres, perquè l’Odissea o les poesies de
Catul, per a mi, són llibres i és en forma
de llibres que vull continuar tenint-les a
casa.

Potser hauríem de centrar-nos en els
aspectes qualitatius de la literatura, que,
al capdavall, són els que realment im-
porten: som escriptors i no sé fins a quin
punt sabem coses serioses sobre les tec-
nologies noves i sobre com transforma-
ran el món. En canvi, sí que podem par-
lar del que fem nosaltres amb les
màquines i els recursos nous i de si ens
ajuden a escriure millor. De vegades
sento dir que, avui, l’escriptura, gràcies

a les màquines, pot ser més ràpida, i en
aquesta afirmació sembla que hi vagi im-
plícita la idea d’una escriptura més efi-
caç, fins i tot de més qualitat. Però la ra-
pidesa és un dels pitjors enemics de la
literatura. No crec que la rapidesa hagi
afavorit mai ni l’escriptura ni la lectura.
És més, estic convençut que una de les
raons de ser de la literatura és
la lluita contra la pressa.

La imatge contrària d’una
persona apressada és la d’una
persona llegint. Una persona
que té temps o que ha decidit
tenir-ne, i que vol dedicar-lo al
temps d’un llibre. La rapidesa
que poden facilitar les màqui-
nes, a l’hora de llegir, no té cap
utilitat. El lector lliure vol lle-
gir lentament, recrear-se en
allò que llegeix, comprendre-
ho, assaborir-ho. Volen llegir de
pressa els que no volen llegir,
els que llegeixen per obligació,
pensant en acabar. I per es-
criure, ¿va bé la rapidesa?
Només si es tracta, també,
d’acabar com més aviat millor,
és a dir, si s’escriu per força,
que és una de les feines més
tristes i més estúpides que es
poden fer.

Actualment, una persona
partidària, per exemple, d’es-
criure a mà ja resulta alguna
cosa més que anacrònica: no faltarà qui
vegi en la seva manera de treballar un
camí cap a una literatura inevitablement
antiquada. És un punt de vista que va im-
posant una idea molt ingènua del treball
literari, perquè tot seria magníficament
senzill si escriure poemes o novel·les de-
pengués tant de l’eina amb què escrivim.
Un escriptor mediocre, encara que pugui
fer anar tots els instruments imagina-
bles, no escriurà mai una obra compa-
rable a la que un gran escriptor pot es-
criure amb un llapis. Tot això és
completament obvi, sens dubte, però no
impedeix que els tramposos vagin tirant
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de veta. La manera potser més actual i
rendible de fer trampes artístiques és
convertir l’ús de l’instrument en l’obra
d’art pròpiament dita. D’aquí ve la sin-
gularitat de la nostra època, que és
l’única època de la història que ha ad-
mirat, i ha pagat, els escriptors que no
escriuen, els pintors que no pinten, els

músics que no fan música, etc.
Una vegada, el poeta Joan Brossa es va

presentar a fer de mestre de cerimòni-
es en els Jocs Florals de Barcelona amb
un discurs sobre la necessitat d’experi-
mentar poèticament. L’experiment ra-
dical que Joan Brossa aportava era una,
com ell deia, “sextina cibernètica”, ob-
tinguda informàticament i amb una
molt petita intervenció de la intel·ligèn-
cia humana. Semblava que el poeta es
prenia seriosament el seu discurs pro-
vocador i, fins i tot, que es prenia serio-
sament les possibilitats del mètode cre-
ador que descrivia i les virtuts literàries

de les sextines inhumanes. Joan Brossa
es va anar embalant, i va arribar un mo-
ment que les seves paraules quasi augu-
raven un destí d’oblit i soledat als po-
etes retrògrads que no s’adaptessin a les
maneres més noves de fer una poesia
nova. Però també va arribar el moment
de llegir la sextina, i quasi tothom va
poder comprovar que era una cosa in-
intel·ligible que amb prou feines tenia

algun d’aquells instants de
gràcia poètica que s’obtenen
del xoc inesperat de les pa-
raules. La sextina cibernèti-
ca no va prosperar. Ha passat
el temps i la majoria dels po-
etes continuen escrivint les
seves coses, tan bé com
poden i d’una manera més o
menys comprensible.

Episodis com aquest de-
mostren que la gent de lle-
tres és, en general, conser-
vadora. Davant de segons
quins humorismes, val més
fer-se el distret que riure. La
literatura és un assumpte se-
riós, perquè la literatura s’ha
d’escriure i s’ha de llegir, i es-
criure bé i llegir bé és molt
difícil, és necessiten anys per
aprendre’n una mica. Per
això les pallassades, com que
són fàcils i juganeres, i ràpi-
des i fan riure, sempre aca-
ben trobant la seva oportu-
nitat i la seva subvenció. Jo

crec que, en l’era digital, de pallassades
en veurem moltes. Però crec també que
les velles manies d’escriure i de llegir so-
breviuran. Els llibres encara seran arti-
cles de primera necessitat per a molta
gent, i s’haurà de lluitar per tenir la lli-
bertat i la intimitat que fan falta per es-
criure’n i llegir-ne. I també crec que els
enemics de la literatura l’atacaran més
que mai. Disfressats, si convé, de literats
i de protectors de les arts.

Pere Rovira. Escriptor

[Intervenció de Pere Rovira en l’encontre ‘L’escriptura i el

llibre en l’era digital’, celebrat el mes de maig a Lleida]

La mística de la ciència
M n . J o s e p D a l m a u

Aquest tema se’ns va plantejar de
nou quan el professor Josep M.
Pons, president de l’Associació
de Físics de Catalunya, vingué a

explicar-nos la projecció del film Espai,
la nit de l’Aplec al Santuari Ecològic de
Gallifa.

El misticisme no és pas una propie-
tat exclusiva de les religions. Els sufis
del mahometisme, com Ibn Arabi, els
religiosos contemplatius cristians, com
Joan de la Creu o Teresa de Jesús, o les
asanes del zen que et duen a les pro-
funditats de tu mateix, són experièn-
cies que han copat aquest fenomen psi-
cològic del misticisme com si fos propi.
A més ha quedat marginat i desacre-
ditat sovint per la mateixa cúspide de
la comunitat a la qual pertanyen els
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que el viuen, que són malvistos i per-
seguits per domesticar-los.

Però fa uns dos-cents anys, arrencant
de l’Enciclopedisme, es posà en voga
un nou misticisme que va néixer del
mateix laïcisme. Fou la fascinació que
provocà a moltes de les fortes intel·li-
gències d’Europa el nou horitzó obert
per la ciència o la recerca positiva, que
els oferia camp obert per estrenar,
sense cap referència a les institucions
religioses (quan no en contra), i amb el
menyspreu de la freda racionalitat es-
colàstica. La mística que provocà la
nova llum i les esperances de resultats
palpables de la recerca científica es vi-
vien amb una força passional que re-
corda interiorment el miratge d’un as-
sedegat caminant pel desert. I sobretot

era cap al final del període de l’encís
per la ciència, que el premi Nobel Hen-
ry Bergson, un jueu increient, va as-
sajar, com a nou instrument d’anàlisi,
la intuïció, i com a efecte col·lateral, el
rebuig de la racionalitat pura. Segons
ell, la racionalitat feia dels éssers vius
un museu d’animals dissecats. La vida
se’ls escapava. Ell vivia amb avidesa
poder trobar l’intríngulis de “l’alè
vital!”. Això el va dur a escriure L’evo-
lució creadora i d’aquí, per un camí “va-
ticanament equivocat”, arribà a la fe
cristiana.

En el segle XX a molta gent culta no
els era pas massa difícil de saltar-se els
maldecaps o els esdeveniments en els
qual estaven tots ficats, per centrar-se
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