
Il·lustració més reputats del pa-
norama internacional; també és
el director de la biblioteca de
Harvard, una de les més grans de
tot el món. Darnton s’adona amb
emoció, però també amb una
punta d’inquietud, que les possi-
bilitats que ofereix internet per a
la cultura del llibre són il·limita-
des, però que per això mateix
s’han de regular en benefici de

tots. Ha estat Google i el seu pro-
jecte Google books el que ha
posat a la Xarxa, digitalitzats, mi-
lions de llibres, descatalogats o
no, sovint amb drets d’autor en-
cara vigents —tot i que amb visió
limitada a algunes de les seves
parts, o visió oberta si autors i
editors hi estaven d’acord—, el
que ha posat sobre la taula un
debat que afecta directament el
nucli principal de la nostra cultu-
ra del llibre.

El problema, com l’expressa
Darnton en la primera part
d’aquesta obra, és que Google és
una empresa privada que ha asso-
lit una vertadera preeminència,
gairebé monopolística, en el mer-
cat virtual; tot i que de moment ha
fet moltes coses bé, avançant-se a
les suposades iniciatives públi-
ques que podrien haver prioritzat
l’interès de tots, Google ha comen-
çat a executar el seu projecte amb
l’objectiu (legítim) de treure’n ren-
diments econòmics: fer d’inter-
mediari entre els lectors i els edi-
tors, o vendre el dret de descàrre-
ga de l’edició digitalitzada. Que
sigui una empresa privada de

tanta magnitud —l’autor la qualifi-
ca de “monopoli d’accés a la infor-
mació”— i que no puguem preveu-
re de quina manera actuarà en el
futur —quan Google sigui absorbi-
da, o canviï d’amos, per exemple—
ens posa sobre la taula l’arrel del
problema: el somni de la Il·lustra-
ció d’accés lliure al coneixement
pot trobar-se en un seriós destret.

Darnton hi aplega dos articles
que van publicar-se al The New
York Review of Books: Google i el
futur dels llibres i El paisatge de la
informació; i finalment la confe-
rència Digitalitzar, democratitzar
dictada a la Fira del llibre de
Frankfurt l’any 2009. En tots
tres textos, de fons, la preocupa-
ció és la mateixa: el poder absor-
bent de Google pot perjudicar a
la llarga l’accés al coneixement, a
les biblioteques digitalitzades,
tot i que, com a bon amant des
llibres, també deixa apuntat que
l’objecte imprès és insubstituï-

ble, fins i tot de suport més per-
durable que no la multiplicitat de
formats digitals que no deixen de
succeir-se i declarar-se mútua-
ment obsolets.

L’assaig ve acompanyat de be-
lles digressions sobre la història
de la cultura escrita —l’invent de
l’escriptura, el còdex, els tipus
mòbils de la impremta moderna,
i finalment internet com a última
fase—, a més d’entretingudes ex-
periències personals, com la dels
seus inicis com a periodista a Ne-
wark o estudiant a Oxford. Darn-
ton és un savi, entusiasta, preo-
cupat, un punt escèptic però
també optimista, com a bon se-
guidor dels il·lustrats. Aquest
aplec de pensaments no són res
més que una demanda de vigi-
lància de l’interès públic en una
empresa —la digitalizació de la
cultura universal— que hauria de
fer llum sobre tots els homes en
la gran república de les lletres.

grup d’erudits i intel·lectuals ini-
cià les passes per estudiar la
masia catalana i el món rural. Du-
rant més d’una dècada, un equip
multidisciplinar recorregué Cata-
lunya i també les Illes Balears amb
la intenció de documentar aquell
univers, aleshores ja contemplat
com un bé patrimonial. Aquell
projecte acabà sobtadament i tot
el material fotogràfic i textual
quedà estotjat fins que, a finals de
la dècada dels setanta del segle
passat, fou recuperat de l’oblit. La
vida a pagès no és més que l’anàli-
si i la plasmació d’aquell projecte i
la dimensió del seu abast.

Aquell programa, encabit en els
paràmetres de la Renaixença i im-
pulsat per Rafel Patxot, prengué
per nom Estudi de la Masia Cata-
lana. La seva intenció primera,
com hom pot suposar, fou fixar
el patrimoni i els valors del món
rural català, encara que el projec-
te anava molt més enllà. Com
apunta Josep Font a la introduc-
ció del llibre, “el Noucentisme és
un projecte de modernització del
país que necessita, per projectar-
se, valors estables, i en l’esperit

d’aquest moment
hi ha una convic-
ció afermada que
l’essència de Cata-
lunya, els valors
morals que han de
donar impuls, sen-
tit i horitzó al país,
estan dipositats en
el món rural”. Per
fixar aquest valors
calia un coneixe-
ment exhaustiu del món rural, de
la seva arquitectura, del seus ci-
cles vitals i les tradicions.

El llibre, a més d’un excel·lent
document gràfic, és una obra
coral on intervenen una sèrie
d’estudiosos de renom dins l’an-
tropologia, la història i la cultura
catalanes. En primer lloc, Mont-
serrat Solà analitza la metodolo-
gia de l’Estudi de la Masia Catala-
na, és a dir, com es muntà i orga-
nitzà la tasca. D’altra banda,
Anna Borbonet, responsable del
fons de la Masia al Centre Excur-
sionista de Catalunya —entitat
que s’encarregà de la recupera-

ció de tot el mate-
rial— relata la
tasca de docu-
mentar i inventa-
riar el fons. L’obra
continua amb tres
biografies claus
per entendre la fi-
losofia i la trajec-
tòria del projecte:
Rafel Patxot,
Josep Danés i

Lluís Bonet i Garí. Joaquim Malu-
quer analitza la figura del primer,
cappare i mecenes de l’estudi; Jo-
aquim M. Puigvert aprofundeix
en Josep Danés, impulsor de l’Es-
tudi i qui a més fixà els termes
per estudiar l’estructura del mas
català; i Albert Cubeles retrata
Lluís Bonet i Garí, qui continuà la
tasca després de la Guerra Civil i
mantingué, malgrat les penoses
circumstàncies, una clara volun-
tat de continuar el vell projecte.

L’antropòloga Josefina Roma
analitza en un documentadíssim
article l’aspecte etnogràfic del
projecte, posant de relleu la figu-

ra de Rossend Serra i Pagès, qui
aleshores assumí el càrrec d’estu-
diar-ne la dimensió folklòrica. Pel
que fa a les Illes Balears, Jaume
Ayat analitzar la figura de Baltasar
Samper i Antoni Ginard i Andreu
Ramis se centren en les caracte-
rístiques de l’estudi a les Illes.

L’element fotogràfic del llibre,
és excepcional, encara que
minso si es té en compte que al
llarg del projecte es reuniren
7.700 fotografies. Les il·lustraci-
ons, majoritàriament d’abans de
la Guerra Civil, mostren un món
rural plenament actiu, des d’es-
cenes quotidianes (un grup de
pagesos d’Olot, pastors dels Piri-
neus, carboners preparant sitges,
balls pagesos a Eivissa...) fins als
detalls arquitectònics dels masos
i possessions, tot passant per dot-
zenes de paisatges d’un món
rural aleshores ple de vida i espe-
cialment d’esperances.

L’ÈXTASI INQUIETANT DEL LLIBRE DIGITAL

Digitalitzar és democratitzar?
Robert Darnton / Traducció de Martí Mas

Arcàdia Editorial, Barcelona, 2010
92 Pàg. / 11,8 €

Que Google sigui una empresa privada de tanta magnitud i que no puguem preveure què passarà si és absorbida, o canvia d’amos,
ens posa sobre la taula l’arrel del problema: el somni de la Il·lustració d’accés lliure al coneixement pot trobar-se en un seriós destret

SUPLEMENT DE CULTURA DEL DIARI DE BALEARS / NÚMERO 482 / 4 DE DESEMBRE DEL 2010

LA VIDA A PAGÈS: UN MÓN PERDUT
La pagesia fou la veritable constructora del paisatge i el mantingué, creant així la idiosincràsia del país

La vida a pagès
Josep Font i Montserrat Solà (Coord.)

Editorial La Magrana, Barcelona, 2010
318 Pàg / 42 €

Una demanda 
de vigilància de l’interès 

públic sobre Google

Text: Melcior Comes
melciorcomes@gmail.com

El filòsof francès Alain Finki-
elkraut ha deixat dit en el llibre
internet: l’èxtasi inquietant el que
segueix: “La nostra «evolució»
en la Xarxa corre el risc de portar
aparellada una «avaluació» inin-
terrompuda, i, amb ella, una per-
pètua actualització del nostre
perfil de ciutadà o de consumi-
dor. Així, com que no hi ha res
que escapi al registre, tampoc hi
ha res que no sigui, d’una o altra
forma, explotable”.

Però, ¿i si el que s’explota a la
Xarxa, a internet —en nom del
saber universal, de la cultura
oberta per tothom— és la propie-
tat intel·lectual, és a dir, els lli-
bres? Robert Darnton (Nova
York, 1939) és un dels historia-
dors del llibre i de la cultura de la

Tot i ser una ínfima part del pro-
jecte inicial, La vida a pagès és
una obra imprescindible per a
tots els interessats en el món de
la pagesia. Aquest magnífic
volum analitza el que fou el pro-
jecte anomenat Estudi de la
Masia Catalana, nat el 1924, i ens
remet a través de la paraula i es-
pecialment la imatge a un passat
que ja no tornarà, a un passat en
blanc i negre, ple de la riquesa de
segles i segles de lenta evolució.
La pagesia, en tots els seus ves-
sants —social, antropològic, ar-
quitectònic— fou la veritable
constructora del paisatge i com a
tal el mantingué i l’adaptà, creant
així la idiosincràsia del país.

L’origen d’aquesta obra se situa
prop d’un segle enrere, quan un
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