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Dures veritats en
les selves humanes

DOMINGO RÓDENAS

CLÀSSICS

En èpoques de crisi sol aconse-
llar-se als inversors refugiar-se en
valors segurs i reduir el risc a ze-
ro. Potser no és mala recepta
també en matèria de llibres. Qui
ho cregui així té a la seva disposi-
ció l’encomiable tasca de divulga-
ció de textos imperibles (o sigui,
clàssics) que estan
fent diverses edito-
rials. És el cas d’Es-
pasa, que ha reunit
en dos toms les tra-
duccions del teatre
de William Shakes-
peare (1564 - 1616)
que lliura des de fa
uns 20 anys Ángel-
Luis Pujante. Es trac-
ta de 22 versions es-
plèndides, que en-
terren l’envellit Sha-
kespeare d’Astrana
Marín i, segons el
meu parer, milloren
les de José María
Valverde o les de
l’Institut Shakespea-
re de València. No
totes són, no obs-
tant, de Pujante,
perquè Enrique V
–¿el millor drama
històric del bard?–
és obra d’un altre
excel.lent traductor
shakespearià, Salva-
dor Oliva, que aquí canvia la seva
habitual llengua de treball, el ca-
talà, pel castellà. Però el conjunt
encara reserva dos regals, la ver-
sió inèdita de la divertida comè-
dia d’embolics Molt soroll per res i
la traducció a quatre mans, les de
Pujante i Oliva, de Los dos nobles
parientes, com correspon a una
obra que el dramaturg de Strat-
ford va escriure a mitges amb el
seu deixeble John Fletcher.

Si l’estentori Harold Bloom tenia
raó i Shakespeare va inventar «la hu-
manitat», aquesta magnífica edició
brinda una excursió de luxe a les se-
rralades, els avencs, els erms, pan-
tans i selves humanes. I si no es va
treure de la màniga les vileses i bon-
dats de la condició humana, no hi
ha dubte que va elaborar en la seva
obra dramàtica un dels inventaris
que les recullen més exhaustiva-
ment, en el qual tota la literatura

posterior al roman-
ticisme, i no només
l’anglosaxona, s’ha
abeurat.

U n a l t r e d e l s
títols recomanables
procedeix d’un espe-
rit romàntic, el de
J o s e p h J o u b e r t
(1754 - 1824): s’ha
traduït una selecció
dels seus Pensaments,
agafada dels seus
quaderns, assajos i
cartes i ordenada
per temes. Joubert
va voler ser Pascal
(perquè no podia ser
Montaigne), va ado-
rar la concentració
expressiva i l’en-
giny espurnejant, es
va resignar a la in-
constància del seu
talent i va formular
un grapat de veri-
tats dures i durado-
res, com que en lite-
ratura, ai, són afor-

tunats els que vénen després dels
pitjors. H
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«Moda i ‘revival’
influeixen en els
sentiments»
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L’autor d’‘Afterpop’
estudia, a ‘Homo sampler’
(Anagrama), la influència
de la tecnologia en el
temps i el consum.

«Com més moderns
som, més atractiu
se’ns fa el que és
primitiu»

–Ve a dir que la tecnologia està for-
matejant les relacions d’amistat o
de parella. ¿Com?
–Hi ha seqüències de sentiments
que estan previstes i tenen a veure
amb la compra de productes i amb

la moda i el revival, que hi influei-
xen. L’obsolescència planejada afec-
ta els objectes i els afectes i tot el que
ens envolta. Aquest és el tema que
més em preocupa: la producció tec-
nològica de les emocions.

–¿Qui és l’Homo sampler?
–Un crític i un activista. Veu que el
seu temps es produeix tecnològica-
ment i que no hi ha sortida, i reac-
ciona usant mitjans tècnics. A través
de l’art o de la xarxa 2.0 d’internet.

–¿Facebook forma part del monstre
o de la resposta?

–Del monstre: introdueix una racio-
nalització de les relacions personals.
Elimina la relació presencial d’una
cosa tan espontània com l’amistat i
la redueix, per exemple, a exhibir
quins són els teus 25 amics més re-
llevants, no els que més estimes,
sinó els que queda millor ensenyar.
Però ens hi hem d’internar, tot i par-
tir de la idea que les nostres rela-
cions personals estan contaminades.

–¿Què sampleja l’Homo sampler?
–La idea sorgeix del film d’atraca-
ments on els lladres substitueixen la
filmació de la càmera de vigilància
per una altra per poder robar men-
trestant. Usen mitjans tècnics contra
si mateixos, i el bucle supleix el pre-
sent. L’Homo sampler sampleja objec-
tes, idees i construccions predeter-
minades del temps, i crea el seu pro-
pi temps. Coneix els mitjans tècnics
i els utilitza de manera crítica. És el

cas del cyberpunk, els hackers o el bloc,
que trasllada la lògica del fanzín.

–La defensa davant d’aquest
temps formatejat pot dur, segons
diu al llibre, a revaloritzar el que és
primitiu. ¿En què es manifesta?
–Una missió de la tècnica és produir
el que és primitiu: tecnologia bèl.li-
ca, musical, objectes primitius d’úl-
tima generació... Com més moderns
ens tornem, més atractiva se’ns fa la
idea de la primitivitat com a nostàl-
gia o necessitat de fugir.

–¿Escoltant metal extrem?
–Sí, o Esplendor Geométrico. Música
intensa amb un factor d’agressió i
masoquisme, com Napalm Death.
Tot i que el mateix concert és un si-
mulacre de retorn al tribalisme:
quan tot va cap al sistema digital,
l’element presencial es revalua. H
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