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Se’ns ha barrejat tot. Com tot de fulles acabades d’escombrar i que una bufada de vent les torna
a desendreçar.

Fins fa relativament poc temps, teniem el coneixement ben ordenadet en paraules escrites, en
fulls palpables, en llibres i llibretes controlats en estanteries, taules o calaixos.
Tot al nostre abast.

Guttenberg i la seva impremta, més que imprimir la saviesa acumulada fins llavors, va acabar de
fer net de tanta memòria oral que amb el pas de cada generació, com aquell qui juga al
“telèfon”, anava desfigurant el missatge original. Semblava que la lletra impresa, el pensament
encadanat a les paraules escrites, proporcionava certa seguretat; si allò era escrit és que de ben
segur que tenia quelcom de cert.

I ara ens arriba Internet, la gran segona babel mundial; tot barrejat sota el mateix format:
noticies, diccionaris, música, porno, curiositats, cmics, correu, gastronomia, apunts de l’institut,
xats, etc,.

I nosaltres, valents i agosarats, ens hi llancem de ple i gaudim i patim d’internet; ens sembla
estar més preparats pel futur... però, com animals de costum que som, continuem afaerrant-nos
al que molts anomenen ja la prehistòria de la comunicació: el paper.
Els estadistes ja han fet els seus números: el 75% de les persones que llegeixen la premsa a la
xarxa continuen comprant el diari en la seva versió impresa.  Alhora, per les converses que tinc,
arribo a la conclusió de que no som pocs els que continuem, gairebé obstinadament, imprimint
els missatges per correu electrònic que ens envien; o quan trobem alguna dada, algun article o
fotografia, etc, del que sigui que ens interessa,  la imprimim per guardar-la, per tenir-la a l’abast,
per tenir-la a prop. No tenir-la al paper que tu controles és com  si la deixessim perduda al
cyberespai.

Potser és perquè ens fa por que el temps ens borri la memòria, o potser és per què no ens
creiem sinó el que podem agafar o tocar amb les mans; tal vegada sigui perquè necessitem
posseïr-ho tot. Però el paper ens humanitza les paraules, ens les fa més nostres que no de l’aire
en què es propaguen o, en aquest cas, del cyberespai. I si aquell tros de paper – carta, diari,
llibre o full arrebregat- ens dóna la sensació que els pensaments, sentiments o idees que
transmeten aquelles paraules són una mica més nostres o ens són més propers, el prenem amb
cert gest de col·leccionista de moments i el guardem. Encara que no el tornem a llegir, guardem
el tros de paper perquè no se’ns escapin tant fàcilment les paraules.


