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Rastrejadors d’arxius i hemeroteques

Nous ne cherchons jamais les choses, mais la recherche des choses.

Blaise Pascal, 
Pensées (núm. 647 de l’edició de Michel Le Guern).

Ho reporta Plató al Fedre. Som en un moment cronològic indeterminat. Aquell en
què després hem convingut a veure-hi l’inici de la història: el de l’aparició de l’es-
criptura. El seu inventor, un tal Theuth, en pondera els avantatges, com a medecina
de la memòria i de la saviesa, davant el monarca egipci, Thamus. El qual no s’està
tanmateix d’objectar-li que allò que causaran les lletres serà més aviat l’oblit, i que
el descobriment en qüestió sols vindrà a ser, com a molt, una forma suplementària de
recordar.

Deixem ara de banda aquí la possible glossa del mateix episodi en els termes
apuntats per Walter Benjamin («no hi ha document de cultura que no sigui alhora
una crònica de la barbàrie»). I passem a fer-ho tot establint-hi la deguda analogia
amb un invent de la nostra època: internet. El qual enceta semblantment una nova
dimensió, de possibilitats aparentment il·limitades. Però que així mateix comporta
una inhibició, per comoditat, no ja de la memòria, sinó dels impulsos que menen 
a la gestió controlada d’aquesta i a la capacitat per cercar tot allò encara escàpol als
ulls d’aquest nou big brother.

Per dir-ho amb exemples respectivament personalitzats aquí: Google pot haver
agilitat  —i ha de continuar facilitant—  treballs d’estudi i d’edició de l’obra, posem
per cas, d’autors com Pompeu Fabra, Salvador Espriu, Josep Carner, Josep Pla,
Antoni Maria Alcover, Mercè Rodoreda, Carles Soldevila. Però en cap cas no ha fet
estalvis els investigadors corresponents de l’àrdua tasca de recerca gutenberguiana
entremig d’arxius, d’hemeroteques, de biblioteques (contactes i entrevistes personals
a banda).

Creure el contrari, pensar-se que tot allò que interessa l’investigador és abastable
amb un o dos clics d’ordinador de casa estant, equival a abocar-se irresponsablement
dins el «vaciadero de basuras» amb què, a través de Funes el memorioso, va definir
profèticament Borges allò que la galàxia internètica ens està deparant: aquell espai
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virtual sobreeixit de brossam on, per trobar-hi perla i joiell, calen tot d’aptituds prè-
vies per saber detectar, associar, destriar i valorar. És a dir, just les aptituds que inter-
net, amb el seu llampant automatisme, contribueix a atrofiar.

Ara que fins i tot entre el col·lectiu discent de secundària (no cal dir ja en l’uni-
versitari) esdevé costum habitual la confecció de treballs dits de recerca, ara és hora
també que, de la mateixa manera que en l’àmbit de les ciències aplicades cal orien-
tar-se cap al laboratori, en el de les disciplines humanístiques calgui igualment conti-
nuar encaminant-se cap on hi ha papers tangibles d’enguany i d’antany.

Per més que la revolució digital sembli amenaçar ara per ara el món del llibre i
del diari, aquests d’una o altra manera han de subsistir. Des de l’obra erudita impre-
sa, pot contrarestar la velocitat fulgurant del cerca informàtic el fet de proveir in -
dispensablement aquella d’índexs onomàstics i temàtics. Pot també encertir de la
perdurabilitat del suport llibresc el fet que la immensa majoria de grans innovacions
tècniques i intel·lectuals, més que no pas en substitucions definitives, s’han saldat en
reajustaments acordats amb les realitats anteriors (pintura/fotografia, teatre/cinema,
premsa escrita/ràdio i tv, etc.).

Ara (i tot tornant a allò que té a veure amb la recerca pròpiament dita): fins i tot
en el supòsit d’una immediatesa diabòlica en la localització de tal i de qual, cap giny
per mecànicament perfecte que fos no eximirà l’ésser humà del deure d’avaluar cate-
gòricament els resultats de tota troballa; i, encara menys, cap no suplirà el delit de
capbussar-se en el quest pel mateix gust del quest en si. Aquell que encara és només
assolible entre fulls i més fulls de paperassa...
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