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Editorial 

 
 

ilan Kundera explica que de jove va quedar molt decebut en saber que el 

personatge d’Albertine, de qui s’havia enamorat mentre llegia el 

volum «A l’ombra de les noies en flor» d’A la recerca del temps 

perdut, no estava inspirat en cap noia de pell fina sinó en la figura d’un home bigotut. 

Es veu que la il·lusió de Kundera s’havia esfumat del tot després de llegir una 

biografia de Proust i assabentar-se que darrere d’alguns personatges femenins que 

poblen l’obra de l’escriptor francès hi ha tot de models masculins. Kundera acaba 

afirmant, amb Flaubert, que «L’artista ha de fer creure a la posteritat que no ha 

viscut». Res de biografies, autobiografies i memòries, doncs. 

El gènere biogràfic és la germana pobra de la literatura especialitzada. Els crítics 

literaris, si més no, poden disfressar la seva exhibició impúdica de coneixements 

darrera la noble pretensió d’explicar alguna obra. En canvi, la feina del biògraf és 

més ingrata.  

Tanmateix, un cop d’ull gens profund a llibreries nord enllà, on diuen que 

la gent és neta i noble, culta, rica, lliure, desvetllada i feliç, ens revela que hi ha 

cultures on la biografia (fins i tot la literària) és un gènere molt popular. Els britànics, 

per exemple, tenen la virtut d’oferir, en general, biografies amenes i de qualitat, dos 

aspectes que, com se sap, no són gens fàcils de conjuntar. D’exemples n’hi hauria per 

parar un tren: des d’artistes clàssics fins a contemporanis, tots tenen cabuda en un 

gènere d’èxit indubtable. Allà.  

 
 
 
 
 
 
 

funàmbul 
[1864; del ll. funambŭlus, comp. de funis 'corda' i ambulare 'caminar'] 

 
 
 
 
 
«Flaubert tenia un remordiment que li enverinava la vida, i era haver posat a 
Madame Bovary dos genitius, un darrere l’altre: une couronne de fleurs d’oranger.» 
 

Herbert Lottman. Gustave Flaubert. A Biography.  
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Watteau 

ROBERT WALSER 

 
abent d’ell tan poc com sé, m’endinso sense ronsejar, com si caminés per 

prades, en la tasca de descriure la seva vida —com qui entra en una caseta 

captivadora, entapissada amb gràcia—, una vida que va dedicar a la serenor, 

vull dir a l’art, amb altres paraules, a l’estar-ple-de-goig-amb-un-mateix. Havent-

se’n anat a la capital com a aprenent, va formar-se en la coacció de dominar alguna 

cosa, i tot apropiant-se aplicadament del que valia la pena saber, va anar-se 

acostumant a estimar la vida, que deplorava i, en conseqüència, idealitzava. De ben 

jove, amb tota probabilitat, ja no podria sinó sentir-se obligat a acomiadar-se del 

respirar i el caminar, del pensar i el menjar, del dormir i del ser actiu: això, ho va 

creure força aviat, ell, i a mesura que anava coneixent tant cambres sota teulada com 

sales brillants i persones amb matisos d’allò més variats, va internar- se sense fer 

soroll en un àmbit del tot seu, i va trobar en el recolliment una alegria que fregava la 

perfecció. Qui viu de gust i ho fa agraït, viu una vida més amable i tranquil·la, i no li 

cal amoïnar-se ni afanyar-se febrilment per res, cosa que surt millor si es produeix 

en l’equanimitat i la despreocupació més grans. Vaig tenir ocasió de llegir-ne la 

biografia, però no em va oferir pas gaires elements per agafar-m’hi. Quan l’intento 

retratar, se m’apareix com un desig, com un anhel, ell, i així, doncs, el caràcter eteri 

i delicat d’aquest estudi no m’estranya el més mínim. Posem a tall d’exemple que ell 

representés el paper d’un d’aquells que anomenem indiferents. Era casual, això, o 

amb aquesta encarnació volia dir com li poden resultar d’indiferents, a qui és 

sensible, les aparences o determinats fets... Com gairebé ningú més, sabia dotar les 

pròpies esperances, les vacil·lacions, el fugir davant l’aspror del que és quotidià, 

d’una expressió agradable i digna d’estimació. Per cert, una vegada vaig dir a una 

dona que havia vist i viscut no poques situacions, que faríem bé si deixéssim que les 

coses seguissin més el seu curs del que s’acostuma, un comentari pel qual va ser-me 

concedida una certa aprovació. Tal com demostra amb l’obra de tota una vida aquell 

de qui parlo, no li mancava pas un talent que, en ell, es revelava com un veritable do: 

el de saber produir tota mena de coses boniques. Sents com, dels seus quadres, en 

sorgeix en part un repic de campanes i en part el xiuxiueig de les fulles. Als arbres, 

de vegades els donava una forma romàntica; però tot allò romàntic que ell allotjava 

tenia, per dir-ho així, molt bones maneres, tal com queda reflectit en els quadres que 

tenen com a objecte la llibertat i el caràcter rural, on gent ben vestida, reunida en un 

grup alegre i cultivat, seu a la fresca i para l’orella a actuacions musicals o poètiques. 

En una de les seves pintures, certament plenes d’atractiu, hi balla una nena petita, 

guarnida amb un vestit florejat, que sembla la joia i la gentilesa en persona. Cap aquí 

a la vora mira de lluny, plàcid i discret, allò que un voldria tenir ben a prop, i que és 

estrany i, tanmateix, familiar i conegut en la distància. 
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Traducció de Teresa Vinardell Puig 

 
ROBERT WALSER, escriptor suís de llengua alemanya, va néixer el 1878 a Biel. 
Va viure a Zuric i Berlín. El seu primer llibre, El quadern de Fritz Kocher (1904), no 
va tenir gaire repercussió. Entre 1907 i 1909 Walser publica tres novel·les: 
Geschwister Tanner, Der Gehülfe i Jakob von Gunten, i alguns textos seus apareixen 
regularment en diaris i revises berlinesos. Tot plegat fa que el seu nom comenci a 
ésser conegut i que autors com Robert Musil, Franz Kafka i Walter Benjamin 
l’elogiïn. El 1917 publicarà la que segurament és la seva novel·la més representativa: 
Der Spaziergang (El passeig). L’any 1929, a causa dels atacs d’angoixa i 
al·lucinacions que pateix, Walser ingressa a la clínica psiquiàtrica de Waldau, a 
Berna. El 1933 el traslladen al psiquiàtric de Herisau i fins al 1956, l’any de la seva 
mort, no escriurà res més.  

TERESA VINARDELL és doctora en filologia anglo-germànica per la Universitat 
de Barcelona. Ha estat professora a la Universitat de Sevilla, a la de Barcelona i a la 
Rovira i Virgili de Tarragona. Actualment fa classes a la Universitat Pompeu Fabra. 
El seu àmbit d’investigació principal és la literatura en llengua alemanya dels segles 
XIX i XX, concretament l’obra d’E.T.A. Hoffmann, W. G. Sebald, Arthur Schnitzler i 
Robert Walser. Ha traduït Friedrich Schiller i Robert Walser al català. 



Màquines 

 
 

i teniu la paciència de llegir aquest monogràfic fins al final, veureu que la 

majoria de textos que hi trobareu mostren algunes reserves per les màquines 

i el progrés tecnològic; si més no, en ressalten els vessants discutibles. És per 

això que la inclusió de les paraules següents de Claudio Magris pretenen actuar com 

a contrapunt d’un cert escepticisme que, tot i que plenament justificat, només 

representa una cara (la menys popular) de la manera com ens podem aproximar a 

les màquines: 

«No es tracta pas de criticar el progrés i la tècnica, que ens alleugereixen moltíssim 

les càrregues de la vida quotidiana, almenys als privilegiats que en podem gaudir; el  

cotxe, la màquina de rentar roba o la de rentar plats alliberen l’existència de moltes 

esclavituds i permeten conrear l’esperit, que, si no, estaria baldat i embrutit per 

l’esforç material de sobreviure; faciliten contactes, afectes, coneixements. Tot això, 

amb la condició que el seny més elemental utilitzi les extraordinàries possibilitats de 

la tècnica per simplificar l’existència i no pas per complicar-la i augmentar-ne les 

dificultats, com algú que agafés l’avió per anar de Trieste a Venècia, gastant deu 

vegades més i trigant el triple de temps respecte al mateix viatge efectuat en tren. En 

realitat, al progrés tècnic —a causa de la seva potència, la necessitat de multiplicar-

la sense parar i la impossibilitat d’aturar-se— li és inevitablement intrínsec l’impuls 

d’escapar del control de l’individu.»1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 MAGRIS, Claudio. Instantànies. Barcelona: Edicions de 1984, 2017 (traducció de Josep 
Alemany). Article publicat a Corriere della Sera el 15 d’agost del 2007. 

S 



Walter Zapp i la càmera Minox 

JOSEF STRAßER 

a càmera Minox formava part de l’equipament habitual dels agents secrets i 

espies, i infinitat de novel·les i pel·lícules —Canaris, James Bond— van fer 

que guanyés una fama inesperada. Qualsevol història de la Guerra Freda seria 

inconcebible sense aquesta màquina. Fins i tot les testes coronades també tenien 

predilecció per aquesta càmera en miniatura malgrat que, naturalment, en la versió 

daurada, més d’acord amb els seus estatus. Per tot això podem afirmar que la càmera 

Minox constitueix una de les fites més importants de la història de la fotografia. 

La història confusa de la Minox comença durant la dècada de 1930 prop del 

Bàltic, però no pas a Riga, Letònia, lloc de naixement del seu inventor, sinó a Renval 

—avui dia, Tallinn, Estònia—, on Walter Zapp es va establir i va acabar dedicant-se 

a la fotografia. Allà, el 1932, amb Richard Jürgens, Zapp fundà una empresa centrada 

en el desenvolupament de càmeres de format mitjà. Com que a l’hora de de produir 

la seva primera càmera, va topar amb moltes dificultats, Zapp va convèncer el seu 

soci que una càmera en miniatura tindria més possibilitats d’èxit, cosa que li rondava 

pel cap des de feia anys. Va fer servir un bloc de fusta de 12,5 x 28 x 75 mil·límetres 

com a model d’escala més petita per tal de provar el format perfecte per a una càmera 

de butxaca. Després va mirar d’adaptar la tecnologia necessària a la imatge exterior 

ideal. Perquè la càmera fos fàcil de fer servir, en va eliminar el diafragma, que, al 

capdavall, les dimensions escasses de la lent i la gran profunditat de focus convertien 

en superflu. L’únic que a la càmera li calia era alguna mena de control que ajustés 

l’exposició ja que en els plànols curts la distància s’havia de mesurar amb precisió. 

Un cop va haver acabat els preliminars —el dibuix en color de la secció del plànol és 

del 16 d’agost de 1935— tot estava enllestit per a crear el primer prototip. El repte 

més gran era trobar una lent escaient, ja que pocs fabricants de la regió bàltica 

estaven en condicions d’elaborar-ne cap que els fes servei. Tots dos socis havien tocat 

sostre pel que fa a l’aspecte financer i van haver de cercar ajuda. Després que algunes 

empreses, com Agfa, els la neguessin, el 1936 es van associar amb una fàbrica estatal 

de ràdios i equips elèctrics situada a Riga: la VEF (Valsts Elektrotechniska Fabrika). 

Els canvis en el format de les fotografies —que van passar de 6,5 x 9mm a 8 

x 11mm— i altres modificacions van retardar la sortida al mercat de la càmera fins al 

12 d’abril de 1938. L’acollida positiva i les primeres vendes quantioses de la càmera 

van quedar interrompudes bruscament per l’esclat de la Segona Guerra Mundial, tot 

i que la producció va continuar sota l’ocupació soviètica. Un cop acabada la guerra, 

l’empresa va arrencar una altra vegada a Occident gràcies al recolzament nord-

americà. Al setembre de 1945, Zapp i Jürgens van fundar la Minox GmbH, Wetzlar 

amb la voluntat de crear una Minox millorada. Es van associar al grup tabaquer Rinn 

L 



i Cloos, Heucheilheim. Després de l’èxit inicial es va produir una escissió entre Zapp 

i la resta de la junta. Sense el seu dissenyador autèntic —en realitat, l’inventor—, el 

1958 l’empresa va llançar, sense estar-se de res (en van fabricar pràcticament 40.000 

unitats), la Minor B, una versió millorada de la Minox original. Amb el temps hi van 

anar afegint millores tècniques. Ara bé, la forma excepcionalment llarga amb les 

vores arrodonides —fonamental a l’hora de convertir la Minox en un clàssic del 

disseny— va romandre inalterada durant dècades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WALTER ZAPP (Riga, 1905 – Basilea, 2003) fou un inventor letó d’origen 

alemany. La seva fita més rellevant fou la creació de la càmera Minox. El 1941 es va 

traslladar a Alemanya, com la majoria d’alemanys bàltics. En aquest país hi va 

treballar des del 1941 fins al 1945 i hi va desenvolupar un microscopi electrònic. 

Després de la Segona Guerra Mundial va fundar la Minox GmbH. 

JOSEF STRAßER va estudiar història de l’art i arqueologia a les universitats de 

Munic i Salzburg. És expert en l’art i el disseny dels segles XIX i XX. Des del 1991 

treballa per al museu Neue Sammlung de Munic. 



Preàmbul a les instruccions per 

a donar corda al rellotge 

JULIO CORTÁZAR 

ensa en això: quan et regalen un rellotge et regalen un petit infern florit, una 

cadena de roses, un calabós d’aire. No et donen el rellotge i prou, per molts 

anys i esperem que et duri perquè és de marca bona, suís amb àncora de 

robins; no et regalen només aquest picapedrer menut que et lligaràs al canell i que 

passejarà amb tu. Et regalen —no ho saben, el terrible és que no ho saben—, et 

regalen un nou bocí fràgil i precari de tu mateix, quelcom que és teu però que no és 

el teu cos, que cal lligar al cos amb la corretja com un bracet desesperat que et penja 

del canell. Et regalen la necessitat de donar-li corda cada dia, l’obligació de donar-li 

corda perquè continuï sent un rellotge; et regalen l’obsessió de tenir en compte l’hora 

exacta en les vitrines de les joieries, en l’anunci de la ràdio, en el servei telefònic. Et 

regalen la por de perdre’l, que te’l robin, que et caigui a terra i es trenqui. Te’n regalen 

la marca i la seguretat que és una marca més bona que les altres, et regalen la 

tendència a comparar el teu rellotge amb els altres rellotges. No et regalen un 

rellotge, tu ets el regalat, t’ofereixen a tu per a l’aniversari del rellotge. 

 

Instruccions per donar corda al rellotge 

Allà al fons hi ha la mort, però no tingueu por. Subjecteu el rellotge amb una mà, 

agafeu amb dos dits la rosca de la corda, remunteu-la suaument. Ara s’obre un altre 

termini, els arbres despleguen les fulles, les barques fan regates, el temps com un 

vano es va omplint de si mateix i en brollen l’aire, les brises de la terra, l’ombra d’una 

dona, el perfum del pa. 

Què més voleu? Què més voleu? Cordeu-vos-el aviat al canell, deixeu-lo 

bategar en llibertat, imiteu-lo delerós. La por en rovella les àncores, tot allò que 

podríem haver aconseguit i fou oblidat va corroint les venes del rellotge, gangrenant 

la sang freda dels seus robins petits. I allà al fons hi ha la mort si no correm i hi 

arribem abans i comprenem que ara tant se val. 

JULIO CORTÁZAR (Brussel·les, 1914 – París, 1984) fou un dels autors més 

innovadors i originals de la seva època. Va destacar especialment en el relat breu. 

Com Borges, va canviar la forma de fer literatura a Llatinoamèrica. Va viure gran 

part de la seva vida a París. Les seves obres més destacades són Rayuela i la gran 

quantitat de reculls de contes que va publicar.  

P 



Manifest futurista 

TOMASSO MARINETTI 

 
El «Manifest del futurisme» es va publicar al diari francès Le Figaro el 20 de febrer 
del 1909. El signava Filippo Tommaso Marinetti, poeta i novel·lista italià. 
 
1. Volem cantar l’amor al perill, el costum a l’energia i a la temeritat. 

2. El coratge, l’audàcia i la rebel·lió seran elements essencials de la nostra poesia. 

3. Fins avui, la literatura ha exaltat la immobilitat pensarosa, l’èxtasi i el son. 
Nosaltres volem exaltar el moviment agressiu, l’insomni febril, la cursa, el salt 
mortal, la bufetada i el cop de puny. 

4. Afirmem que la magnificència del món s’ha enriquit amb una bellesa nova: la 
bellesa de la velocitat. Un cotxe de curses amb el capó adornat amb tubs grossos que 
semblen serps d’alè explosiu, un automòbil que rugeix, que sembla que corri damunt 
la metralla, és més bell que la Victòria de Samotràcia. 

5. Volem celebrar l’home que agafa el volant, la llança ideal del qual travessa la Terra, 
llançada en cursa pel circuit de la seva òrbita. 

6. Cal que el poeta es prodigui amb ardor, pompa i munificència, per augmentar el 
fervor entusiàstic dels elements primordials. 

7. No hi ha bellesa fora de la lluita. Cap obra que no tingui un caràcter agressiu no 
pot ser una obra mestra. La poesia ha de ser concebuda com un assalt violent contra 
les forces ignotes, per forçar-les a prostrar-se davant l’home. 

8. Nosaltres som damunt el promontori més elevat dels segles! Per què hem de mirar 
enrere, si volem esfondrar les portes misterioses de l’impossible? El Temps i l’Espai 
van morir ahir. Nosaltres ja vivim en l’absolut, perquè ja hem creat l’eterna velocitat 
omnipresent. 

9. Volem glorificar la guerra —única higiene del món—, el militarisme, el patriotisme, 
el gest destructor dels llibertaris, les belles idees per les quals morim i el menyspreu 
per la dona. 

10. Volem destruir els museus, les biblioteques, les acadèmies de tota mena, i 
combatre el moralisme, el feminisme, i qualsevol vilesa oportunista i utilitària. 

11. Cantarem a les grans masses agitades pel treball, pel plaer o la revolta: cantarem 
a les marees multicolors i polifòniques de les revolucions en les capitals modernes; 
cantarem al vibrant fervor nocturn dels arsenals i de les drassanes incendiades per 
violentes llunes elèctriques; a les estacions àvides, devoradores de serps que 
fumegen; a les fàbriques penjades als núvols pels fils recargolats dels seus fums; als 
ponts que semblen gimnastes gegants i que salten per damunt dels rius 
llampeguejats al sol amb un centelleig de ganivets; als piròscafs aventurers que 
flairen l’horitzó, a les locomotores de pit ample que trepitgen els rails com enormes 



cavalls d’acer embridats de tubs, i al vol relliscós dels aeroplans, l’hèlix dels quals 
oneja al vent com una bandera i sembla que aplaudeixi com una massa entusiasta . 

És des d’Itàlia que llancem al món aquest manifest nostre de violència 
atropelladora i incendiària amb la qual fundem avui el FUTURISME, perquè volem 
alliberar aquest país de la gangrena fètida de professors, d’arqueòlegs, de cicerones 
i d’antiquaris. Ja fa massa temps que Itàlia és un mercat de drapaires. Nosaltres la 
volem alliberar dels incomptables museus que la cobreixen tota de cementiris.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOMASO MARINETTI (1876-1944), poeta italià, especialment conegut pel 
Manifest futurista (1909). El futurisme, al principi, va comptar amb l’entusiasme de 
gent d’idees tan oposades com l’anarquisme i el feixisme. Marinetti va acabar 
formant part del segon grup i va donar suport actiu a Mussolini.  



Fotografies de l’estómac 
 

n aparell recentment inventat pel Dr. Fritz Lang, de Munic, Alemanya, 

permet fotografiar l’interior de l’estómac d’una manera tan nítida que el 

resultat es pot fer servir per a diagnosticar amb precisió uns tipus de 

malalties que fins ara havien costat molt de detectar. El mètode apareix descrit a The 

Medical Times: 

«La càmera es construeix seguint exactament els mateixos principis que 

totes les altres càmeres que fan fotografies en moviment. Mai fins ara s’havia 

configurat una càmera tan compacta com aquesta, ni cap altra mai no ha tingut un 

ús tan rar. 

El pacient s’ha d’empassar l’aparell i, tan bon punt aquest arriba a l’estómac, 

les parets s’il·luminen gràcies a una làmpada elèctrica incorporada a la càmera. A la 

part inferior de la càmera hi ha, enrotllada, una pel·lícula fotogràfica de 50cm de 

llargada i de mig centímetre d’amplada. Un extrem de la pel·lícula està lligada a un 

cordill, que llisca lliurement pel tub. Per descomptat, el pacient també ha d’empassar 

el cordill i els fil ferros conductors amb la càmera perquè, per tal de passar el film 

per davant de les lents, cal estirar el cordill. 

En el moment que la càmera arriba al fons de l’estómac, ja es pot començar 

a fotografiar. L’únic que ha de fer el cirurgià és estirar el cordill i així la pel·lícula 

passarà davant les lents. Aleshores s’encén el llum elèctric i, un cop la pel·lícula 

sensible ha quedat impresa amb la imatge, el corrent es talla i avança una altra secció 

de la pel·lícula fins que s’han obtingut el nombre de fotografies que calen. Quan hem 

acabat, l’aparell sencer s’extreu de l’estómac i la pel·lícula es revela i s’amplia amb 

compte.» 

 

 

 

 

 

 

*Aquest article va aparèixer, sense signar, al setmanari nord-americà The Literary Digest el 

28 d’octubre de 1899.  
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L’home màquina (fragment) 

JULIEN OFFROY DE LA METTRIE 

 

home és una màquina tan 

complexa, que és impossible 

de fer-se’n de bon principi 

una idea clara i, conseqüentment, de 

definir-la. És per això que totes les 

recerques que els més grans filòsofs 

han fet a priori, és a dir, volent-se 

servir d’alguna manera de les ales de 

l’esperit, han estat vanes. Així, doncs, 

no és sinó a posteriori, cercant 

d’esclarir l’ànima com a traves dels 

òrgans de cos, que hom pot, no dic pas 

descobrir amb evidència la natura 

mateixa de l’home, sinó atènyer el 

grau més elevat de probabilitat 

possible sobre aquesta qüestió. 

Prenem, doncs, el bastó de 

l’experiència i deixem enllà la història 

de totes les vanes opinions dels 

filòsofs. Ésser cec i creure de poder 

passar sense aquest bastó, és el 

súmmum de la ceguesa. Ja té raó un 

modern de dir que no hi ha sinó 

vanitat, que no treu de les causes 

segones el mateix partit que de les 

primeres! Es pot, i cal fins i tot, 

admirar tots aquests grans genis en 

els seus treballs més inútils, els 

Descartes, els Malebranche, els 

Leibniz, els Wolf, etcètera, ¿però quin 

fruit, us pregunto, s’ha tret de llurs 

profundes meditacions i de totes les 

seves obres? Som-hi, doncs, i vegem, 

no ja allò que hom ha pensat, sinó allò 

 

 

que cal pensar per viure 

reposadament. 

Tants temperaments, tants 

esperits, caràcters i costums diferents. 

Galè i tot coneixia aquesta veritat que 

Descartes i no pas Hipòcrates, com 

diu l’autor de la Història de l’ànima, 

ha portat lluny, fins a dir que només la 

medicina podia canviar, amb el cos, 

els esperits i els costums. És veritat 

que la malenconia, la bilis, la flegma, 

la sang, etc., seguint la natura, 

l’abundància i la diversa combinació 

d’aquests humors, fan de cada home 

un home diferent. 

En les malalties, tan aviat 

l’ànima s’eclipsa i no mostra cap signe 

d’ella mateixa, com es fa doble, de tant 

que el furor la transporta. Tan aviat la 

imbecil·litat es dissipa i la 

convalescència d’un beneitó en fa un 

home d’esperit, com al més gran geni, 

esdevingut estúpid, ja no se’l reconeix 

més. ¡Adeu, els grans coneixements 

adquirits a un cost tan alt i amb tant 

esforç! 

Aquí et trobes amb un 

paralític que pregunta si la cama la té 

al llit, allà veus un soldat que es creu 

que encara té el braç que li han tallat. 

La memòria de les seves antigues 

sensacions i del lloc on la seva ànima 

les referia, li causa aquesta il·lusió i 

aquesta mena de deliri. N’hi ha prou 

L’ 



de parlar-li d’aquesta part que li 

manca, perquè recordi i torni a sentir-

ne tots els moviments; i això comporta 

no sabria dir prou quin desplaer 

d’imaginació. 

Aquest plora davant la 

imminència de la mort, mentre que 

aquell altre bada. ¿Què els calia a 

Canus Julius,1 a Sèneca, a Petroni, per 

canviar la seva intrepidesa en 

pusil·lanimitat o en covardia? Una 

obstrucció a la melsa, al fetge, un 

embús a la vena aorta. Per què? 

Perquè la l’afecció histèrica i 

hipocondríaca. 

I què diria de nou sobre 

aquells que s’imaginen que han estat 

transformats en papus, en galls, en 

vampirs, que es creuen que els morts 

els xuclen? Per què aturar-me en els 

que es veuen el nas o qualsevol altre 

membre de vidre i se’ls ha d’aconsellar 

que dormin a la palla per por que no 

se’ls trenquin, amb la intenció que 

retrobin l’ús i la veritable carn quan, 

calant foc a la palla, se’ls faci entrar 

per la por de cremar-se, un espant que 

de vegades ha guarit la paràlisi? Haig 

de passar molt per sobre aquestes 

coses de tothom conegudes. 

Tampoc no m’allargaré gaire 

més a detallar els efectes del somni. 

¿Mireu aquest soldat fatigat! Ronca 

dins la trinxera, ¡sota el soroll de cent 

canons! La seva ànima no sent res, el 

seu somni és una perfecta apoplexia. 

                                                           
1 Julius Canus, romà il·lustre que visqué 
sota el regnat de Calígula, el qual el 
condemnà a mort. Sèneca li dedicà, en el 
De tranquillitate animi, un gran elogi per 
la seva serenitat i pel valor amb què 

Una bomba és a punt d’esclafar-lo; ell 

sentirà potser menys aquest cop que 

no pas un insecte que té a la planta del 

peu. 

En un altre costat, aquest 

home tan rosegat per la gelosia, per 

l’odi, l’avarícia o l’ambició, que no pot 

trobar repòs. L’indret més tranquil, 

les begudes més fresques i les més 

calmants, tot és inútil a qui no ha 

deslliurat el seu cor del turment de les 

passions. 

L’ànima i el cos s’adormen 

junts. A mesura que el moviment de la 

sang es calma, un dolç sentiment de 

pau i de tranquil·litat es propaga per 

tota la màquina; l’ànima sent com 

blanament es va ensopint amb la 

pesantor de les parpelles i es va 

aclofant amb les fibres del cervell: 

així, a poc a poc, va esdevenint com 

paralítica, amb tots els músculs del 

cos. Aquests no poden aguantar ja el 

pes del cap; i el cap ja no pot sostenir 

la feixugor del pensament; és dins el 

somni com si no fos enlloc. 

La circulació de la sang va 

massa de pressa? L’ànima no pot 

dormir. L’ànima està massa agitada, 

la sang no es pot calmar; galopa dins 

les venes amb una remor que es pot 

sentir: tals són les dues causes 

recíproques de l’insomni. Un sol 

esglai en els somnis fa batre el cor 

violentament i ens arrabassa de la 

necessitat o de la dolcesa del descans, 

afrontà la mort. Cal recordar que aquest 
també fou el cas de Sèneca i de Petroni, els 
quals foren obligats per Neró a suïcidar-
se. 



com ho faria un viu dolor o una 

fretura. Així com la sola cessació de les 

funcions de l’ànima fa venir la son, 

també hi ha, fins i tot durant la vetlla 

(que llavors ja no és sinó un 

endormiscament), una mena de sons 

d’ànima curts i sovintejats, com 

pesant figues, que proven que l’ànima 

no sempre espera el cos per adormir-

se; car si no s’adorm del tot, ¡poc se 

n’hi falta! Ja que se li fa impossible de 

dir un sol objecte en què hi hagi posat 

atenció, enmig d’aquesta munió 

innombrable d’idees confuses que, 

com si fossin núvols, emplenessin, per 

dir-ho d’alguna manera, l’atmosfera 

del nostre cervell. 

L’opi té massa relació amb la 

son que fa venir, per no parlar-ne 

aquí. Aquest remei embriaga, com el 

vi, el cafè, etc., cadascun a la seva 

manera i seguint la dosi adient. Fa 

tornar l’home feliç en un estat que 

semblaria que hagués de ser la tomba 

del sentiment, de tant com fa pensar 

en la mort. ¡Quina dolça letargia! 

L’ànima no voldria sortir-ne mai. Era 

presa dels més grans dolors, i ja no 

sent sinó el plaer de no sofrir més i de 

fruir de la més captivadora 

tranquil·litat. L’opi canvia la voluntat 

i tot; força l’ànima, que volia vetllar i 

divertir-se, d’anar-se’n al llit encara 

que no vulgui. Passo en silenci la 

història de les metzines. 

És fuetejant la imaginació 

com el cafè, aquest antídot del vi, 

esvaeix els nostres maldecaps i les 

nostres angúnies, sense estalviar-nos-

els, com aquest licor, per l’endemà. 

Contemplem l’ànima en les 

seves altres necessitats. 

El cos humà és una màquina 

que atia ella mateixa els seus ressorts; 

viva imatge del moviment perpetu. Els 

aliments mantenen allò que la febre 

excita. Sense ells l’ànima llangueix, 

s’enfureix i mor abatuda. És com una 

espelma, que la llum reviscola en el 

moment d’apagar-se. Però nodriu el 

cos, vesseu en els seus conductes sucs 

vigorosos, licors forts: llavors l’ànima, 

generosa com aquests licors, s’entona 

i s’arma de coratge, i el soldat que 

l’aigua hagué fet fugir, enferotgit, 

corre alegrement cap a la mort al ressò 

dels tambors. De la mateixa manera 

com l’aigua calenta agita una sang que 

l’aigua freda havia calmat. 

Quina força que té un àpat! La 

joia reneix en un cor trist, i 

s’encomana a l’ànima dels comensals 

que l’expressen amb agradables 

cançons, en les quals el francès 

excel·leix. Només el melangiós se’n 

sent aclaparat, i a l’home d’estudi no li 

va de gaire. 

La vianda crua torna ferotges 

els animals; els homes s’hi tornarien 

amb el mateix menjar; i això és tan 

veritat, que la nació anglesa, que no 

menja la carn tan cuita com nosaltres, 

sinó vermella i sangonosa, sembla 

participar d’aquesta ferocitat més o 

menys gran, que en part ve d’aquests 

aliments i d’altres causes, les quals 

només l’educació pot apaivagar. 

Aquesta ferocitat produeix en l’ànima 

l’orgull, l’odi, el menyspreu de les 

altres nacions, la indocilitat i altres 

sentiments que depraven el caràcter, 



així com els aliments massa ordinaris 

fan l’esperit pesant, atapeït, del qual la 

peresa i la indolència són els atributs 

favorits. 

El senyor Pope ha conegut 

prou tot el poder de la gormanderia, 

quan diu: «El gran Catius parla 

sempre de virtut i creu que aquell que 

sofreix els viciosos, ell mateix és 

viciós. Aquests bells sentiments duren 

fins a l’hora de dinar; aleshores 

prefereix un facinerós, que té una 

taula exquisida, a un sant frugal.» 

«Considereu, diu en un altre 

lloc, el mateix home en salut o en 

malaltia, tenint un bon càrrec o 

havent-lo perdut; el veureu estimar la 

vida o detestar-la, foll a la cacera, 

embriac en una assemblea de 

província, cortès al ball, bon amic a 

ciutat, sense fe a la cort.» 

A Suïssa vam tenir un batlle, 

que es deia senyor Steiger de 

Wittighofen; de jove era el més íntegre 

i alhora el més indulgent dels jutges; 

¡però desgraciat el miserable que es 

trobés en el banc dels acusats quan ell 

venia d’un gran dinar! Era capaç de fer 

penjar l’innocent com a culpable. 

Nosaltres pensem, i som gent 

honrada, com puguem ser alegres o 

valents; tot depèn de la manera com la 

nostra màquina està muntada. Hom 

diria en certs moments que l’ànima 

habita a l’estómac, i que Van 

Helmont,2 quan en situava el seu 

centre en el pílor, no es va equivocar 

més que de prendre la part pel tot. 

A quins excessos la fam cruel 

ens pot arribar a portar! Més respecte 

per les entranyes a les quals es deu, o 

que han donat la vida; hi ha qui les 

deixa com una pelleringa, fent 

horribles festins; i en l’exasperació a 

què s’és transportat, el més feble 

sempre és la presa del més fort. 

 

 

Traducció de Joan Soler i Amigó 

 

 

                                                           
2 Jan Baptista van Helmont (1577-1644), 
químic, fisiòleg i metge flamenc, establí un 
pont entre l’alquímia i la química i concilià 
la creença en la pedra filosofal amb el que 
havien ensenyat Galileu i Harvey. 
Mantenia l’existència d’un principi vital i 
seminal que precedia la formació de les 
coses, anomenat archeus (terme que 

manlleva a Paracels); segons ell, cada part 
de l’organisme estaria en possessió d’un 
archeus específic. Les seves obres van ser 
recollides pel seu fill Franz Merkurius amb 
el títol d’Ortus medicinae, vel opera et 
opuscula omnia (1648). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JULIEN OFFROY DE LA METTRIE (1709-1751), metge i filòsof francès. Tota la 

vida va haver de fugir de la censura i l’animositat contra les seves teories. Per això va 

viure molts anys fora de França. La seva obra L’Histoire naturelle de l’âme va ser 

cremada públicament a causa de les tesis materialistes i empíriques que defensava. 

El 1747, va publicar L’home màquina, la seva obra més popular i l’única que en 

podem llegir en català. La Mettrie promulgava la inexistència de Déu i rebutjava les 

idees dualistes a favor dels elements voluptuosos i del plaer. Tant Voltaire com 

Diderot sempre el van menystenir i atacar profundament. L’únic autor de la seva 

època que el va defensar fou Sade.  

JOAN SOLER I AMIGÓ (Badalona, 1941), pedagog i escriptor dedicat, sobretot, a 

l’àmbit d’estudis d’història local i folklore. Ha conreat, també, la poesia i la novel·la, 

i ha escrit guions televisius.  



París i les màquines 
JOAN PERUCHO 

quest any, a la primavera, vaig rebre la invitació de participar en unes 

reunions literàries que, periòdicament, i des de no fa gaire, se celebren a la 

Bretanya. Es tractava del tercer «Festival International du Livre d’Aventures 

et des Voyages» que, sota la rúbrica d’«Étonnants Voyageurs», tenen lloc a Saint-

Malo, el poble de Chateaubriand. Vaig pensar que m’invitaven pel meu llibre Els 

laberints de Bizanci, essent un viatge que es desenvolupa en el món de l’aventura. En 

realitat, un viatge és una aventura, i tot home, per naturalesa, és una mica aventurer 

(encara que només sigui en la imaginació). ¿Per què aquest estrany títol 

d’«Étonnants Voyageurs»? Simplement, segons ens deia Alain Dugrand en la seva 

carta d’invitació, per uns versos de Baudelaire. Vaig cercar-los en Les fleurs du mal 

i, efectivament, els vaig trobar. Corresponen al primer quatrain del tercer cant de 

«Le Voyage»: 

Étonnants voyageurs! quelles nobles histoires 
nous lisons dans vos yeux profunds comme les mers! 
Montrez-nous les écrins de vos riches mémoires, 
Les bijoux merveilleux, faits d’astres et d’éthers. 

 
Vaig sortir de Barcelona cap a París el dia convingut, car l’endemà tots els 

invitats ens concentraríem a l’estació de Montparnasse per partir en tren vers Saint-

Malo. Vindria també la meva traductora al francès, Montserrat Prudon. 

Nocturnament, volava pels carrers de París l’au misteriosa, anomenada pels 

francesos l’hiboux. Aquesta au no tenia son i niava a les llibreries. 

L’hotel que em destinaren era Les Acacias, de la rue de Rennes, tocant a la 

gare de Montparnasse. Una vegada instal·lat, faria una volta pel barri. Em vaig 

acostar a La Hune, del bulevard Saint-Germain, on apareixia, com a novetat, el llibre 

d’Arthur Schopenhauer, Essai sur les fantômes. Com que tenia tot el dia per 

endavant, després d’explorar els antiquaris de la rue Bonaparte, decidia flâner per 

l’entramat dels petits carrers que volten l’església de Saint-Sulpice, i vaig evocar les 

escenes de J. K. Huysmans en La bas. En el llibre de Schopenhauer, acabat de 

comprar, el filòsof alemany diu que «si l’apparition d’un mort est parfois vue et 

entendue par deux persones, cel·la peut se ramener à la contagiosité» (p. 102). 

Després de dinar en un bistrot, i fent una gran volta, descendia vers els 

jardins de Luxembourg, els depassava i a la cruïlla Montparnasse-Vavin-Raspail 

contemplava l’estàtua de Balzac, feta per Rodin i esdevinguda objecte de predilecció 

per part dels ocells, en els seus soulagements. Deixant enrere el cementiri de 

Montparnasse, on hi ha enterrat el nostre plorat amic Apel·les Fenosa (no he pogut 

A 



trobar la seva tomba, les diverses vegades que ho he intentat), m’endinsava en el 

centre d’una bohèmia desapareguda al voltant de les brasseries (Closerie des Lilas) 

del Dôme, de la Rotonda i de la Coupole, evocades per Giraudoux en Sigfried et le 

Limousin, i freqüentades pels escriptors americans, com Henry Miller i Ernest 

Hemingway, aquest darrer evocant l’armistici del 1918 en la novel·la The Sun Also 

Rises (també hi ha l’ombra de Picasso, Gertrude Stein, Max Jacob i Modigliani). 

L’estació de Montparnasse, lloc on l’endemà em concentraria per partir amb 

els «étonnants voyageurs», és un edifici modern, asèptic, indiferent, situat davant la 

Tour Maine, amb escales automàtiques que pugen a les andanes deshumanitzades, 

col·locades sota l’imperi de la màquina, amb la desaparició gairebé total del factor 

humà. No hi ha empleats, tot són màquines, i àdhuc els bitllets són lliurats per les 

màquines a instàncies dels nostres requeriments. És quelcom que glaça el cor, car la 

màquina no parla, actua; no indica, barra el pas. 

Dic això pensant en la tornada de Saint-Malo, quan Robert, el marit de 

Montserrat Prudon, cercava el cotxe en el pàrquing de l’estació, a la nit. Tot era 

tancat. Montserrat digué que aquells espais li eren evocadors de l’infern. Era veritat. 

Era un infern modern, molt més que el de l’huiclos de Sartre. Només hi havia la 

màquina davant nostre, silenciosa, que obeïa, si era correctament sol·licitada; però 

era muda, no contestava a les preguntes que abans hom formulava als vigilants 

nocturns dels aparcaments. Aquests podien ésser simpàtics o sorruts, però 

contestaven a les preguntes, eren humans. El factor humà és car, antieconòmic; cal 

substituir-lo per la màquina, que és barata. Els paradisos artificials seran, a temps a 

venir, mecànics. 

Davant d’això, penso que Arquimedes i els enginyers de l’escola d’Alexandria 

demostraren allò que es podia aconseguir, en la teoria i en la pràctica, amb les 

màquines, les cinc grans: la palanca, el pla indicat, la falca, el clau i la roda. Em 

sembla que Leopold von Ranke comentava que el mètode històric devia descriure les 

coses «tal com realment es varen esdevenir»; si s’aplica aquest principi a la història 

de les màquines, és possible —llegint no solament el text, sinó també entre línies— 

adonar-se que la tecnologia ha dominat el creixement de la cultura. La tecnologia 

s’ha convertit en vehicle de cultura i constitueix, àdhuc, un instrument crònic per al 

desenvolupament de la democràcia, això des de l’assalt a la Bastilla. ¿Vol dir que cal 

considerar la màquina com a absolutament beneficiosa? Melvin Kranzberg, 

especialista americà en la història de la tecnologia, ha donat la que ell en diu la 

primera llei de Kranzberg: «La tecnologia no és ni positiva, ni negativa, ni neutra». 

És a dir, tot depèn de l’home, aquest ésser imprevisible. 

JOAN PERUCHO (1920 - 2003), nascut a Barcelona, fou novel·lista, poeta i crític 

d’art. La seva obra més coneguda és la novel·la Les històries naturals, traduïda a més 

de quinze idiomes. 



Cinema 

MARÍA NEGRONI 

l seu llibre Public Intimacy, la italiana Giuliana Bruno va descriure el cinema 

de diverses maneres. El va anomenar arxiu nòmada d’imatges, viatge 

arquitectònic, paisatge cultural de l’inconscient, excusa per a la topofília i 

també visió peripatètica. En totes aquestes definicions, com veiem, el moviment i la 

figura són claus. Walter Benjamin havia assenyalat ja la semblança entre cirurgià i 

càmera, recordant que en un film es tallen cossos en l’espai, s’editen i es manipulen 

anatomies del que és visible. 

Al cinema el precedeixen molts espais per a veure: els gabinets de 

curiositats, els museus de cera, els tableaux vivants, els teatres mnemònics, els 

vitralls, les vistes panoràmiques, els peep-holes, els passejos urbans (flâneries, 

sightseeing tours), els museus i, en general, qualsevol espai on l’espectador pugui 

tornar-se, literalment, un consumidor d’imatges. 

També el precedeix, d’una manera obliqua, el pavelló, aquest pont entre la 

ciutat i el jardí, concebut com un saló de festes al final del segle XIX i generalment 

construït en parcs públics, on la percepció podia tornar-se —com la modernitat 

mateixa— estellada i mòbil. Com el pavelló, la sala de cinema va estrenar una certa 

mena de geografia, fins aleshores, inèdita: en el seu espai, un afora podia esdevenir 

un interior, mentre que un interior era projectat enfora. 

No em sembla pas forassenyat afegir que el cinema comparteix trets amb 

l’autòmat. Pot ser que sigui, fins i tot, l’autòmat paradigmàtic de l’era de la 

reproducció mecànica. Que no conté pas un procés d’embalsamament, de 

momificació de la vida? Que no està fet de fragments enganxats en una tira de 

cel·luloide? Que no són els seus personatges com androides que tornen ara sí, ara 

també, a l’estil de «El espectro» de Quiroga, a travessar la frontera del temps per 

activar els nostres reflexos sensuals? 

La primera sala de cinema fou la Sala Iride i es va inaugurar a Nàpols el 1899. 

 

MARÍA NEGRONI (Rosario, 1951) és doctora en literatura llatinoamericana per la 

Universitat de Columbia. Actualment és professora al Sara Lawrence College de 

Nova York. Ha publicat diversos llibres de narrativa, de poesia i d’assaig, i ha traduït 

l’obra, entre d’altres, de Louise Labé, Valentine Penrose, Georges Bataille, Charles 

Simić i Bernard Noël. És autora del magnífic i inclassificable Pequeño mundo 

ilustrado (Buenos Aires: La caja negra, 2011). 
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La màgia de George Méliès 
 

El text següent és una adaptació del guió del documental francès La Magie de 

Méliès, dirigit per Jacques Mény l’any 1997. Els fragments en cursiva corresponen 

a passatges dels diaris personals de George Méliès. 

l 26 de maig de 1895, a Lió, s’obren les portes d’una fàbrica i en surten una 

munió d’obrers i obreres. La càmera que Louis Lumière ha col·locat tot just 

davant de l’edifici ho capta tot. «Han capturat la vida», va escriure un 

periodista quan va veure les imatges. Els primers espectadors que van presenciar el 

món movent-se damunt una tela blanca van quedar estupefactes. L’experiència fou 

prodigiosa. Per fi hi havia un artefacte que podia gravar el moviment i reproduir-lo 

en una pantalla. L’ull de la càmera de Lumière s’obria a la realitat. Ara bé, per 

convertir el cinematògraf en cinema, en art escènic, va caldre l’aparició d’un bruixot: 

aquest mag de les imatges en moviment fou George Méliès.  

Al principi del segle XX, molt abans de La guerra de les galàxies, Méliès fou 

el primer a enviar homes a l’espai. Va donar l’esquena a la realitat i va inventar un 

món artificial, un regne de fantasia. Al seu estudi, el primer del món concebut 

especialment per al cinema, Méliès, el mag, va explorar, des de 1897, totes les 

possibilitats màgiques de la càmera. Hi va desenvolupar trucs i efectes especials, que 

els seus seguidors simplement van adaptar i modernitzar. Aquest sorprenent home 

orquestra era, alhora, guionista, decorador, director, actor i productor. Dels estudis 

de Méliès, en setze anys, en van sortir més de 500 pel·lícules que es van exhibir arreu 

del món i van sorprendre el públic a les fires i a les primeres sales de cinema.  

Abans de ser cineasta, Méliès havia fet de mag. Va descobrir l’art de la màgia 

a Londres a 22 anys i tenia un do per a la prestidigitació. A París actuava en salons 

privats i més endavant al Cabinet Fantastique del Museu Grévin.  

«En aquella època treballava als tallers del meu pare, que tenia una indústria de 

calçat de luxe. Ell volia retirar-se del negoci i repartir l’empresa entre els seus tres 

fills, però jo no volia continuar en el negoci del calçat. Amb la meva part de la 

fortuna paterna vaig comprar els drets d’explotació del famós teatre de màgia i 

il·lusionisme creat per Robert Houdin. Fou l’1 de juliol de 1888, tenia 26 anys.» 

El teatre Robert Houdin era al número 8 del Bulevard dels italians, just al 

centre del que avui dia és el creuament Richelieu amb Drouot, i fou enderrocat el 

1925, quan s’hi va construir el Bulevard Haussmann.   

«La meva carrera al cinema està tan unida al teatre Robert Houdin que són dos 
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temes que no es poden separar. A 10 anys vaig començar a freqüentar aquell teatre 

que admirava tant. En vaig ser el darrer director i el vaig dirigir durant més de 30 

anys. Quan el vaig comprar, el teatre havia passat dos anys difícils, hi havia poc 

públic i la sala era antiquada. La vaig renovar i vaig començar a inventar les grans 

il·lusions que havien de ser l’atracció principal de les representacions. Robert 

Houdin havia dissenyat el seu teatre amb molt de compte. El seu disseny oferia 

grans possibilitats per mostrar els nostres trucs i il·lusions.» 

Méliès va inaugurar la seva direcció amb la primera gran il·lusió: «La 

Stroubaika persa». La glòria del Méliès cineasta ha ocultat el Méliès mag, però, de 

fet, fou un dels grans creadors de màgia del seu segle. A més, va introduir en la màgia 

una modalitat que no existia abans seu: creà petites peces teatrals amb màgia, és a 

dir, obres en què apareixien diversos mags i diversos actes d’il·lusionisme junts a 

l’escenari. Hem d’imaginar-nos el que era el teatre Robert Houdin: una sala petita i 

damunt l’escenari —que amb prou feines feia cinc metres d’ample— hi havia 

espectacles amb més de deu persones en escena. 

 

El dia que es va fer càrrec del teatre, Méliès va saber que havia d’estar a 

l’alçada del passat prestigiós d’un escenari damunt el qual planejava el record de 

Robert Houdin, el mestre de l’il·lusionisme modern. Robert Houdin va néixer a Blios 

el 1805. Fill de rellotger, es va donar a conèixer pels seus invents mecànics, sobretot, 

els autòmats. Alhora, va explorar totes les possibilitats de l’escamoteig. Va canviar 



de manera dràstica la pràctica tradicional de la màgia, va renunciar al xarlatanisme 

i va inventar la màgia blanca. De la prestidigitació en va fer un art i es va convertir 

en l’il·lusionista més famós de la seva època, el romanticisme. A gairebé 50 anys i ric 

va abandonar els escenaris i es va dedicar a la investigació científica. Juntament amb 

el teatre, Méliès va adquirir, també, tots els mecanismes de màgia creats per Robert 

Houdin, així com els autòmats.  

Durant tota la seva vida Méliès va defensar amb passió la memòria de Robert 

Houdin. En va conservar tots els autòmats en perfecte estat, i això que n’hi havia de 

complexos. Alguns podien semblar antiquats, fins i tot per aquella època, però 

malgrat tot sempre van formar part del repertori del teatre. Méliès, fins al final de la 

seva vida i durant èpoques molt difícils des del punt de vista personal, va fer el màxim 

per salvar els autòmats de Robert Houdin. Tot i cremar les seves pròpies pel·lícules, 

va conservar els autòmats de Robert Houdin i els va donar al Museu d’Arts i oficis, 

perquè considerava que eren meravelles que les generacions futures havien de poder 

admirar algun dia. 

Méliès va conservar tot el personal del teatre, tècnics i mags. De fet, ell 

apareixia molt poc damunt l’escenari del seu teatre, malgrat que en aquella època ser 

damunt l’escenari del teatre Robert Houdin era com formar part de la Comédie 

française. Allà hi havia Raynaly, Duperrey, Harmington, Anold i Jules Legris que 

durant 14 anys va ser el titular de la vareta màgica del teatre Robert Houdin. 

A les seves pel·lícules, Méliès va reprendre alguns números d’il·lusionisme 

creats per al teatre. Per exemple, el 1898 «Les farses de la lluna» es va convertir 

davant la càmera en «La Lluna a un metre», amb Méliès en el paper d’astrònom. Al 

teatre Robert Houdin, les funcions solien acabar amb representacions d’ombres 

xineses o de llanterna màgica.  

«Les representacions de llanterna màgica m’havien familiaritzat amb la projecció 

molt abans de l’aparició del cinema. Les làmines mecanitzades permetien generar 

efectes sorprenents. Els paisatges pintats damunt de vidre i adornats amb colors 

bonics van agradar molt al públic, que hi descobria llocs i països desconeguts.» 

Robert Houdin mateix acabava els seus espectacles amb projeccions de la 

llanterna màgica, fins i tot amb projeccions de làmines animades. Les projeccions de 

llanterna màgica eren tradició en el món de la màgia. Els mags es van adonar del 

valor màgic de la imatge, del valor d’afegir una imatge a la prestidigitació.   

«Cercava atraccions per al meu teatre. El 1892, em van convidar a la representació 

de “Pantomimes lluminoses”, d’Emile Reynaud, al Cabinet Fantastique del Museu 

Grévin, on havia debutat com a prestidigitador. A l’exposició universal de 1878, ja 

hi havia vist el praxinoscopi, inventat per Reynaud, una joguina sorprenent que 

creava una il·lusió gairebé perfecta de moviment.» 



Amb el teatre òptic, Reynaud projectava escenes animades curtes que havia 

pintat en una banda perforada que ell mateix manipulava.  

«Aquell invent em fascinava. Imaginava espectacles de màgia fets amb un seguit 

de fotografies animades creades per un aparell com el de Reynaud, però encara no 

sabia com reproduir els meus trucs damunt una cinta ni quin en seria el resultat a 

la pantalla.» 

«A dos prestidigitadors del meu teatre, Arnould i Raynaly, els van demanar que 

fessin trucs davant l’aparell cronofotogràfic de Georges Demenÿ, que era l’ajudant 

del psicòleg Etienne Jules Marey. Això va ser el 1893. El professor Alfred Binet 

dirigia un experiment per l’estudi de la psicologia de la prestidigitació.» 

La cronofotografia permetia descompondre aquestes manipulacions 

misterioses com el salt de la moneda, uns jocs de mans que de vegades duraven tan 

sols dècimes de segons.  

«No m’agradava explicar els meus trucs i m’hauria negat a participar en aquella 

experiència.» 

El 1894, van arribar a París els primers kinetoscopis Edison. El nord-americà 

Edison, havia trobat la manera de gravar i reproduir el moviment damunt una 

pel·lícula fotogràfica. 

«Immediatament vaig assistir a una de les primeres demostracions d’aquest 

aparell extraordinari. Els espectadors havien de col·locar-se per torns damunt una 

cadira alta de fusta per a observar una escena de fotografies animades gravades 

damunt una pel·lícula que passava a molta velocitat. L’experiència era 

apassionant, però continuava sent una curiositat per a aficionats solitaris. Per tal 

d’aconseguir un espectacle autèntic, calia aconseguir que les imatges sortissin de 

la caixa.»  

Louis Lumière estava al corrent dels progressos de Reynaud, Demenÿ i 

Edison. El 1895, el seu cinematògraf era capaç de registrar imatges durant uns 

cinquanta segons i projectar-les, després, en una pantalla. Méliès coneixia bé 

Antoine Lumière, pare de Louis i Auguste Lumière, que llogava oficines tot just sota 

el teatre Robert-Houdin. Per tant, és probable que Méliès conegués el nou invent, 

abans de la famosa primera projecció pública del 28 de desembre de 1895. Així 

explicava Méliès, el 1937, com va descobrir el cinematògraf: 

«Un bon dia em vaig trobar Antoine Lumière a l’escala que conduïa al teatre. Em va 

dir que li agradaria que anés al Gran Cafè. Li vaig preguntar que per què i em va 

respondre que hi veuria una cosa que em sorprendria. Quan hi vaig veure un aparell 

que projectava figures immòbils, com fèiem sovint, li vaig preguntar si m’havia 

molestat per veure allò i prou. Feia vint anys que feia el mateix, allò no tenia res 



d’extraordinari. Però resulta que havien congelat una imatge expressament durant 

uns segons i, de sobte, vaig veure que a la sortida dels tallers Lumière uns 

personatges es posaven en moviment i se’ns acostaven. Em vaig quedar corprès. 

Immediatament vaig dir que allò era per a mi, que era extraordinari i vaig demanar 

a Lumière que em llogués el seu aparell. Sincerament, no esperava que s’hi negués. 

Em vaig dirigir al pare de Louis i Auguste i em va dir que aquell aparell era un 

instrument científic destinat a la medicina per estudiar els moviments dels músculs 

i no pas un instrument per fer-hi projeccions públiques. Vaig veure que no havien 

entès l’abast de la importància del seu descobriment. Més endavant m’ho van 

reconèixer. No eren homes de teatre. En aquell moment, ni tan sols jo mateix sabia 

què fer-ne d’allò, però sabia que calia fer-ne alguna cosa.» 

«Volia presentar projeccions al meu teatre, fos com fos. Com que era dibuixant i 

bon mecànic, estava decidit a construir jo sol un aparell de projecció.» 

 

Méliès volia construir un projector, però avui dia sabem que va visitar altres 

fabricants per comprar uns models que ja existien. En aquella època —al principi del 

1896— gairebé ningú no li podia proporcionar un projector o una càmera. Va viatjar 

a Anglaterra, on hi havia diversos fabricants, entre els quals, Robert William Paul, 

un òptic que havia treballat amb Burt Acres en la fabricació, justament, d’un 

projector i d’una càmera. El 2 de març de 1896, Robert William Paul va patentar un 



projector de 35 mil·límetres que va anomenar teatrògraf. Se sap que, al final del mes 

de març de 1896, Robert William Paul estava en disposició de subministrar models 

d’aquest aparell a qui li ho demanés. Ho sabem perquè un mag, Karl Hertz, li’n va 

comprar un i se’n va anar a l’Àfrica del sud per fer projeccions. Un altre mag, David 

Devant, també va projectar pel·lícules de 35 mil·límetres amb l’aparell de Robert 

William Paul. Georges Méliès va comprar un teatrògraf.  

L’abril de 1896, Méliès va inaugurar la primera sala de cinema al teatre 

Robert-Houdin. Hi va projectar imatges amb un kinetoscopi Edison damunt cintes 

de Burt Acres, però la seva intenció era filmar ell mateix tan aviat com fos possible. 

Aleshores, es va haver d’enfrontar a un nou problema: tenia el projector Paul, però 

no tenia càmera. Se li va acudir de transformar el projector en càmera: va invertir el 

procés, va afegir-hi lents i va tancar l’obturador amb un caputxó per aïllar-lo de la 

llum. D’aquesta manera, va fer les seves primers pel·lícules amb l’aparell de Robert 

William Paul.   

Ara bé, aquella màquina era una baluerna. Pesava molt i era difícil de 

traginar. El mecanisme estava muntat damunt una plataforma pesant de ferro i 

tancat en una caixa de roure. Amb aquella càmera tan sols es podien aconseguir vint 

metres de pel·lícula. A més, no tenia visor i s’havia d’enfocar i enquadrar sota un vel 

negre, com en la fotografia. Al peu de la màquina hi havia un volant gros que servia 

per posar en marxa el mecanisme. L’aparell també tenia l’inconvenient de fer tan 

terrabastall que Méliès, de broma, l’anomenava el molinet de cafè o la metralladora. 

Malgrat tot, Méliès estava força satisfet dels resultats obtinguts amb aquesta primera 

càmera. 

Entre els mesos de maig i juny de 1896, Méliès va rodar la seva primera 

pel·lícula, al jardí de la casa familiar de Montreuil. De fet, ell mateix apareix en aquest 

film, titulat Partida de cartes.  

Fins fa poc no s’havia pogut comprovar la identitat del fabricant del primer 

projector de Méliès. Es tracta d’un personatge força enigmàtic que es deia Louis 

Charles, que el 20 d’abril de 1896 va patentar un projector de pel·lícules molt 

original. Tenia una rampa helicoïdal i un sistema molt audaç i modern que es va fer 

servir fins els anys seixanta. Curiosament, el 4 de setembre de 1896, Mèliés i els seus 

socis Lucien Korsten i Lucien Reulos van sol·licitar una patent per a reclamar, com 

es deia a l’època, la propietat d’una invenció. Es tractava del kinetògraf, el projector 

que funcionava des de l’abril al teatre Robet-Houdin. És una patent molt estranya, 

ja que coincideix fil per randa amb la que Charles havia presentat l’abril de 1896. Per 

tant, hi va haver una falsificació (o un acord entre Méliès i Charles). La veritat és 

impossible de saber encara.  

«En aquella època, n’hi havia prou amb un carrer concorregut, l’arribada d’un 

tren, o les onades picant contra les roques per deixar parat el públic i satisfer-ne la 



curiositat. Però allò era un joc per a nens i prou. Els meus clients de les fires tenien 

por que el públic s’avorrís de tantes desfilades militars i de nadons menjant. No 

s’equivocaven. Com els operadors del senyor Lumière, vaig filmar la visita del tsar 

a París l’octubre del 1896. Però ben aviat vaig deixar de banda aquests temes 

senzills i em vaig especialitzar en temes interessants per la dificultat de la seva 

execució.» 

Al principi el destí de les pel·lícules de Méliès era el seu teatre. No feia 

diferències entre les imatges fantàstiques i els números d’il·lusionisme. Les 

projeccions al teatre Robert-Houdin li van permetre exercir un control absolut sobre 

aquestes filmacions, des de la concepció fins a l’exhibició pública.  

«Damunt l’escenari, els actors podien tenir un bon dia o un dia horrorós. El mateix 

passava amb els trucs. Amb el cinematògraf, si els artistes ho havien fet bé, eren 

excel·lents per sempre. Quin avantatge!» 

El cinematògraf era la nova atracció de les fires. De mica en mica va anar 

reemplaçant els zoològics, els domadors, els mags, els monstres, els acròbates i els 

museus de cera. Els firaires visiten amb regularitat Méliès a la seva oficina del 

Passatge de l’Òpera. Venen a assortir-se de filmacions a Star Films, la marca de 

Méliès, que presenta les seves noves produccions al teatre Robert-Houdin. Les 

pel·lícules es venen per metres, com vulgars cintes de tela. Quan cap al 1898, la gent 

es comença a avorrir del cinema documental, les pel·lícules d’efectes especials de 

Méliès rellancen la indústria. 

Méliès és el rei absolut de l’exhibició cinematogràfica fins al 1902-1903. El 

gènere Méliès triomfa entre els firaires. Els exhibidors, tots clients seus, presentaven 

les pel·lícules de població en població fins a les zones rurals més remotes.  

Méliès, el pioner del cinema com a espectacle, va esdevenir un personatge de 

llegenda. El mestre dels efectes especials i de la fantasia va crear obres irrepetibles, 

admirades tant pels directors d’avantguarda com pels realitzadors de Hollywood. La 

seva carrera va començar el 1896 i es va interrompre poc abans de la Primera Guerra 

Mundial. Méliès, arruïnat, va haver de vendre el seu estudi el 1923. 

«Financerament, estava lligat de mans i peus, i em perseguia un creditor despietat. 

No us podeu imaginar la meva tristesa en haver d’abandonar el cinema, una feina 

que m’apassionava. Durant prop d’un mes vaig haver de veure com antiquaris i 

quincallers s’enduien vint anys de feina. No tenia cap magatzem per a guardar els 

centenars de negatius de les meves pel·lícules. En un moment de còlera i 

desesperació, els vaig cremar sense adonar-me que estava cometent un error 

irreparable.» 

Des del 1925 fins al 1932, Méliès va regentar amb la seva segona esposa una 

botiga de joguines i de llaminadures a l’estació de ferrocarril de Montparnasse.  



«Em passava cada dia, diumenges inclosos, en aquella botiga, de 7 del matí a 10 de 

la nit, plena de corrent d’aire. Resumint: era la presó per algú acostumat a la 

llibertat absoluta. Els veterans del cinema creien que feia temps que m’havia mort. 

Fou segurament l’etapa més dura de la meva vida, però havia de continuar vivint, 

fos com fos.»  

El cert és que a Méliès no l’havien oblidat del tot: un periodista aficionat al 

cinema el va reconèixer a la botiga de joguines i va llançar una campanya de premsa 

a favor seu. Cada cop més periodistes, cineastes i aficionats al cinema van començar 

a visitar Méliès a la botiga. Entre ells hi havia Jean Mauclaire, el creador a 

Montmartre d’Estudi 28, una sala de cinema d’avantguarda.  

«L’any 1929, Mauclaire havia descobert per casualitat algunes pel·lícules meves en 

un magatzem. Les va restaurar i va organitzar una gala en honor meu a la sala 

Pleyel. Fou una jornada triomfal. Tothom que era algú a París hi va acudir. El destí 

havia propiciat que tornés a tenir fama.» 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Autòmats: mite i símbol 

ENRIC H. MARCH 

 

o fa pas gaires anys, un dels 

espectacles que causava més 

expectació a les fires i a les 

barraques itinerants era el dels 

autòmats. Aquestes figures 

compartien protagonisme amb la 

màgia, el circ, els endevins i els 

monstres de fira: dones barbudes, 

siamesos, nans, gegants, dones serp i 

homes elefant amb diverses 

malformacions. Tot plegat 

representava l’alteritat: un món ocult 

d’una magnitud diferent de la que té la 

vida corrent. 

La diferència entre els 

autòmats, els titelles i les figures de 

cera és força evident: els primers són 

ginys mecànics; els titelles es mouen 

per mitjà de fils o amb els dits, i les 

figures de cera no tenen moviment, la 

qual cosa no n’invalida la funció 

representativa perquè, malgrat 

l’absència d’alè vital, són 

tridimensionals. 

Un autòmat és una màquina 

antropomòrfica que mitjançant uns 

dispositius mecànics, hidràulics, 

pneumàtics, elèctrics o semblants és 

capaç de produir moviments com els 

dels éssers animats. Els teatres 

d’autòmats recreaven un escenari que 

reproduïa un quadre, de vegades 

màgic, a voltes quotidià (d’un valor 

didàctic, crític o humorístic) amb un 

 

sol personatge, com és el cas de La 

Moños del Tibidabo. En altres 

ocasions posaven en escena una 

representació complexa amb molts 

personatges. 

L’autòmat ha acompanyat 

l’ésser humà des de temps remots i 

constitueix una forma d’expressió que 

s’ha desenvolupat en diferents àmbits 

de la societat: des del significat mític 

que posseeix en algunes religions, fins 

a manifestacions de valor artístic i 

com a font d’entreteniment. Totes les 

civilitzacions comparteixen l’art de 

donar vida a objectes —generalment 

amb formes antropomorfes— en 

cerimònies rituals, i moltes cultures 

expliquen l’origen de la humanitat a 

partir de figuretes modelades per un 

ésser diví. 

Els autòmats com a tals, igual 

que els titelles, tenen una procedència 

semblant a la dels ninots articulats. És 

probable que s’originessin a l’Orient, 

on la tradició dels titelles i els 

autòmats es remunta al 2000 a.C., 

època de la qual provenen les 

primeres referències en llegendes 

xineses, i que arriba als segles XVIII i 

XIX amb l’aparició dels karakuri, que 

representaven mites i llegendes 

japonesos. D’altra banda, la tradició 

es desenvolupa també a Occident on, 

de mà dels grecs i, per exemple, 

aprofitant els avenços mecànics i 
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científics al voltant del principi 

d’Arquimedes, a Alexandria s’hi 

construeixen i desenvolupen 

màquines pneumàtiques i clepsidres 

amb finalitats religioses i seculars —

com les que descriu Heró 

d’Alexandria (10-70 d.C.) a 

Autòmat— que funcionaven 

hidràulicament amb tubs semblats als 

dels orgues, afinats per simular la veu 

humana 

Científics àrabs, com Ismail 

al-Jazari —que va exercir de pont 

entre la tradició asiàtica i 

l’occidental—, van preservar aquesta 

tradició durant els segles XII i XIII: 

construïren rellotges, lleons que 

rugien, ocells que cantaven, cavalls 

voladors, estàtues animades i caps 

parlants que recordaven llegendes 

islàmiques. Al segle XIV els erudits 

musulmans van transmetre aquests 

coneixements arreu d’Europa, com 

havien fet amb la medicina, 

l’astronomia, les matemàtiques, la 

filosofia clàssica, l’art i la ciència en 

general. 

També d’aquest període són 

altres autòmats, dels quals no hi ha 

gaire documentació, com L’home de 

ferro d’Albert Magne (1204-1282) o El 

cap parlant de Roger Bacon (1214-

1294). L’any 1235, Villard 

d’Honnecourt va escriure Livre de 

portraiture: 33 pàgines de pergamí 

amb 250 dibuixos, datat entre 1220 i 

1240 i que es conserva a la 

Bibliothèque Nationale de París. 

Aquesta obra conté esbossos de 

seccions de dispositius mecànics, com 

un àngel autòmat i indicacions per a la 

construcció de figures humanes i 

animals. 

Un altre exemple rellevant de 

l’època va ser el Gall d’Estrasburg, 

que va funcionar des del 1352 fins al 

1789. Formava part del rellotge de la 

catedral d’Estrasburg i quan marcava 

les hores movia el bec i les ales. De fet, 

és l’autòmat més antic que 

conservem. 

Tanmateix, durant el segle XV 

es va perdre la pista d’aquesta tradició 

i no va ser fins al Renaixement, de la 

mà de personatges com Da Vinci, que 

es va renovar l’interès per les figures 

mecàniques, molt ben acollides a les 

corts palatines. 

Durant el segle XVII, els 

autòmats van passar de ser uns 

joguines particulars en mans de 

monarques i aristòcrates a formar 

part de les tramoies dels teatres 

palatins i de les festivitats religioses 

cíviques que es representaven al 

carrer, damunt altars o carros. 

És al segle XVIII, però, que els 

autòmats es comencen a sofisticar. 

Durant la segona meitat del segle, els 

avenços tècnics van permetre la 

construcció d’aparells encara més 

complexos. Al 1783 Teodoro Bianqui 

va presentar a Madrid una figura 

mecànica en forma d’acròbata que 

voltejava amb gran perfecció. El 1792, 

algú conegut com a Tasinari presenta, 

també a Madrid, 16 autòmats; entre 

ells La filòsofa, que respon per escrit 

totes les preguntes; El faisà de la Xina 

damunt un arbre, i El canari que 

reneix després de mort. 



Cap a la meitat del segle XVIII, 

l’enginyer hongarès Wolfgang von 

Kempelen presenta El turc, un 

autòmat que juga als escacs i que serà 

capaç de guanyar els millors jugadors 

de la seva època. La màquina consistia 

en una figura d’un turc de mida 

natural, assegut davant una caixa de 

120 cm d’ample i 90 cm d’alçada, 

damunt la qual hi havia un tauler 

d’escacs. El turc estava articulat de 

cintura cap amunt i era capaç de 

realitzar els moviments de les peces. 

No tan sols això, sinó que era 

pràcticament invencible. 

Evidentment, dins la màquina s’hi 

amagava un humà, amb el cervell 

corresponent, que pensava i dirigia els 

moviments. Però durant molt de 

temps hom va creure que aquell 

enginy mecànic realment sabia jugar 

als escacs. 

Al principi del segle XIX, 

l’italià Antonio Luchini va mostrar a 

Barcelona dos espectacles 

d’autòmats: El rellotge que escriu i La 

filla invisible. I molt semblants havien 

de ser La trompeta autòmata o La 

xerraire autòmata, que segons el 

programa cantava, reia, sospirava, 

responia les preguntes del públic, 

distingia els colors dels vestits, deia 

l’hora que marcaven els rellotges, etc. 

Segurament es tractava d’una 

màquina semblant a les clepsidres o 

màquines parlants gregues. De fet, 

l'any 1808 l’alemany Leonard Maelzel 

ja havia inventat un orgue anomenat 

Panharmonicon, compost de tota 

mena d’instruments de vent que es 

bufaven per mitjà de boques 

artificials. D’altres figures 

mecàniques de l’època, documentades 

a Barcelona, van ser L’otomà i El 

farfarello, un acròbata agafat a una 

barra de ferro que feia exercicis 

singulars. 

Com a element simbòlic que 

és l’autòmat, la seva presència no es 

limita tan sols a ser un espectacle 

visual en una vitrina o en un escenari 

acotat, sinó que podríem seguir el 

secret de la seva naturalesa a través de 

la literatura i del cinema. La nina de 

corda, que es mou, balla i toca un 

instrument inspira un dels relats més 

importants de la literatura fantàstica: 

L’home de la sorra, d’E.T.A. 

Hoffmann. El mateix passa amb els 

robots i la ciència ficció. El terme 

robot fou emprat per primer cop amb 

el sentit actual per Karel Čapek a 

l’obra teatral Robots Universals de 

Rossum, escrita en col·laboració amb 

el seu germà Josef el 1920 i 

interpretada per primera vegada el 

1921. L’etimologia prové de la paraula 

txeca robota, ‘servitud’, ‘treball forçat’ 

o ‘esclavitud’, i fa referència als 

anomenats ‘treballadors llogats’ que 

van viure a l’Imperi austrohongarès 

fins al 1848. A través de la literatura i 

del cinema, al Japó, els robots —que 

hi són molt populars— acabarien 

enllaçant amb la tradició dels 

karakuri. 

Les versions literàries i 

cinematogràfiques del gólem i de la 

criatura creada per Víctor 

Frankenstein ens parlen, també, 

d’aquesta vida sinistre que neix dels 

objectes i de la carn morta. O fins i tot 

Pinotxo, el titella que esdevé un ésser 



viu. Ernst Lubitsch, a Die Puppe (La 

nina, 1919), ens explica la història de 

Lancelot, un jove sense gaire interès 

pel sexe contrari a qui el seu oncle, 

l’acabalat Baró de Chanterelle, li 

promet tota la seva fortuna si es casa. 

Amagat en un monestir per escapar de 

qualsevol compromís matrimonial, 

els avariciosos monjos li proposen que 

enganyi el seu oncle casant-se amb 

una nina de mida real com si fos una 

dona de veritat. Però potser Federico 

Fellini és qui millor recull el 

simbolisme del titella i de l’autòmat. 

Ell, que de petit jugava amb el seu 

teatret, acabarà traslladant al 

cel·luloide la idea de l’actor i el 

personatge titella, com passa a Il 

Casanova (1976) o a La città delle 

donne (1980). 

Amb el pas del temps, a 

mesura que la societat ha evolucionat, 

que l’educació s’ha estès per totes les 

capes de la població i que hem tingut 

accés a tota mena d’informació, hem 

perdut una certa capacitat de 

sorpresa. El món ha deixat de ser 

estrany i de l’alteritat (els 

comportaments i els costums que no 

s’adeqüen a la nostra cultura) hem 

deixat de fer-ne un espectacle. El circ 

de la vida ha deixat de ser aquella 

pista on la raresa era mostrada com 

un fenomen curiós. Pels escenaris ja 

no hi passegem individus de cultures 

tribals ni paguem per veure fenòmens 

de la naturalesa exposats en una 

barraca de fira. La recreació d’escenes 

històriques o quotidianes amb 

autòmats i figures de cera han quedat 

obsoletes davant les noves formes de 

representar (cinema  i televisió) o 

d’accés a la informació (ensenyament 

i mitjans de comunicació en general). 

Potser per això els autòmats i les 

figures de cera han passat a ser 

objectes de museu i prou. Perdut el 

seu passat literari gloriós, només 

sobreviuen els titelles, generalment 

entre un públic infantil. 

Dit així, semblaria que, 

certament, hem evolucionat i hem 

deixat de mercadejar amb el 

costumisme i la misèria humana si no 

fos perquè certs mitjans de 

comunicació han modernitzat 

l’exhibició d’aquestes misèries a 

través dels programes de telerealitat 

(no deixa de ser curiós com el nom 

continua fent referència a una realitat 

que es veu a distància i que, per tant, 

sempre ens arribarà distorsionada, o 

directament manipulada). Des de les 

nostres butaques assistim impàvids a 

la compra i venda de la vida privada i 

dels sentiments. Què ha canviat, 

doncs? No res. La morbositat 

continua movent un determinat tipus 

d’individus. Uns, perquè assisteixen 

als nous espectacles buscant no se sap 

massa bé si allò que són o que no són 

(no acaba de quedar clar si la pantalla 

de la televisió és una finestra o un 

mirall, o totes dues coses alhora). I els 

altres perquè sentim enyorança d’un 

món perdut; un món que en molts 

casos no hem conegut directament 

però que ens crida l’atenció per 

qüestions estètiques i —volem 

creure— perquè ens interessa el 

comportament humà. És l’atracció per 

la monstruositat (entesa com allò que 

és naturalment diferent). Qui sap si 

els monstres actuals (autòmats i 



titelles que segueixen un guió) algun 

dia formaran part d’una galeria de 

figures de cera i els acabarem 

enyorant quan els hagin substituït 

altres misèries que ara no ens podem 

imaginar. 
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El pilot malalt 
CESARE PAVESE 

after semblava haver nascut només per encaixar en les formes perfectes i 

nervioses d’un aeroplà: a l’aire, amb la jaqueta i el casc severs; a terra, a 

causa de l’agilitat del seu cos prim i la vivesa metàl·lica de la seva mirada. 

Des de jove, en efecte, havia viscut menys temps a terra que al cor alat de la 

màquina.  

Aquell dia, en ple final del mes d’agost, ell sabia que tocava la superfície tan 

sols per rebotar-ne amunt.  

Amb alguns col·legues, s’entrenava en vista d’un campionat internacional 

ple de participants estrangers.  

Tot el dia, tret d’alguns amaratges breus, va estar comprovant, seguint el 

recorregut previst, la rapidesa i el material. 

Sota el sol pesant del final de l’estiu, entre dos infinits de solitud —el cel i el 

mar submergits en un forn—, tan sols els esgarips i els singlots dels incansables 

motors trencaven el silenci profund de la costa, deserta durant aquesta estació.  

És cert que, al llarg de la platja, damunt un promontori poc allunyat, hi havia 

força vil·les, cabines de bany, i fins i tot un hotel, on el tècnics del campionat 

passaven l’estona sense fer res, tret de revisar els informes. 

Rafter, que se’n reia, també els enviava els seus. 

El circuit previst pel campionat era dels més ordinaris: una gran línia recta; 

després, un revolt temerari, i, finalment, una segona línia recta fins a l’arribada. Tots 

els participants efectuaven aquest recorregut tan instintivament com respiraven: el 

podrien haver fet amb els ulls tancats. Les proves que s’hi realitzaven sense descans 

tenien com a únic objectiu arrencar un segon, un quilòmetre de més, a la perfecció 

cega dels aparells. 

Després que la balisa marqués el viratge, era bonic de veure com de sota les 

onades sorgia l’ormeig negrenc d’un hidroavió, era bonic de seguir-li el vol —que la 

distància feia que semblés més lent—, i, de sobte, veure’l esclatar enmig d’una 

esquitxada de sol per allunyar-se de seguida, seguit immediatament, en un 

redoblament de trons, per un estrèpit de metall, de xiulets i d’espetecs, com si 

l’aparell anés més ràpid que el so. 

R 



Quan s’acabava l’entrenament, quan l’aparell s’havia posat damunt el pontó 

i al seu voltant s’hi congregaven els mecànics tacats de greix, es veia un ésser 

uniforme que s’agitava un instant i saltava a terra entre les ales, vestit de cap a peus 

amb un material semblant al cos de la màquina, i que s’aplicava amb els mecànics 

sota el motor destapat que recordava un gran saltamartí d’acer. Poc després, aquests 

éssers estranys passaven pel moll d’embarcament, amb la caputxa de cuir girada al 

clatell, exhibint llur perfil jove i agosarat, amarat de suor oliosa. 

A terra, els aviadors eren tots iguals, tret dels ambiciosos habituals que 

renegaven, es ventaven i feien postures als molls.  

Ningú no es fixava en Rafter, fins al punt que si li calia fer una reparació, 

s’estimava més d’ocupar-se’n tot sol que no pas de deixar la feina als mecànics. 

Però quan volava, allà dalt ningú no el podia veure: era únic. 

Llançava l’aparell bruscament amunt, verticalment, com si escalés, amb tota 

la lluita que li permetia la força dels canells. Lluitava contra el vent, contra el 

fregament de l’aire, contra la immensa matèria atzur que, després d’haver-lo aspirat 

amb fúria, el caçava en una acrobàcia enlluernadora en el flanc d’un núvol o 

semblava que el dissolia en la seva resplendor. 

No era pas que Rafter s’exaltés pel paisatge o per la pretesa conquesta del cel 

—de cap manera—, però a l’aire es trobava en el seu element, dirigia el seu company 

alat i n’escoltava la veu metàl·lica que, a la més lleugera variació de ritme, l’alertava 

del problema més petit. 

De vegades s’abandonava a la joia de deixar que la màquina volés tota sola i 

aleshores eren lliscades llargues, vertiginoses com una abraçada amorosa, revolts, 

restabliments verticals, de rugits, de pauses d’un instant damunt el llit d’un núvol, 

després de noves cabrioles, sense descans, fins a l’infinit. 

I quan, amb jocs com aquells, havien mesurat tots dos les seves forces, en un 

instant es recuperaven, i Rafter es llançava, dins la seva conca de metall, vers el ras 

de l’horitzó. 

Ben alerta, el pols i els músculs tensats fins a l’extrem, una màquina a 

l’interior de la màquina. L’aeroplà, per dir-ho així, gemegava sota seu, sense desviar-

se ni una mica. 

De seguit, l’entrenament acabat, sense transició, reprenien les seves 

bogeries, fent saltar, joiosos, quantitats enormes d’aigua de mar, talment un albatros 

gegant que piqués damunt les onades, com per provocar-les i que, de vegades, 

s’enfonsava en els remolins d’escuma.  



Rafter encara era jove —amb prou feines tenia trenta anys—, però feia tant 

de temps que pilotava que, igual com es diu d’un vell llop de mar, hauríem pogut 

anomenar-lo un vell falcó del cel. I el cert és que era al cel on vivia.  

El motor li era tan necessari com una cigarreta a un fumador. No se sentia a 

gust si no era enterrat a la cabina, redreçant d’una tracció del canell, tan potent com 

una palanca, el fràgil esquelet d’acer. 

Moltes vegades l’aeroplà se li havia incendiat, s’havia espatllat o havia xocat 

contra algun obstacle. Però Rafter sempre s’havia sentit molt més afectat per la 

pèrdua del seu company metàl·lic que per les seves pròpies fractures. 

 Era, d’alguna manera, un fanàtic de l’ofici. Però d’un fanatisme tan discret 

com irresistible: un fanatisme mecànic.  

Estimava l’aviació per si sola, com a manera de viure, sense cap intenció de 

beneficiar-se’n. Ras i curt: no respirava tranquil fins que volava. Cada màquina nova, 

la cuidava, la somiava, n’estava gairebé gelós; arribava a conèixer-la amb gestos 

d’amor apassionat, com si es tractés d’una dona. 

El secret amb les màquines, deia, és saber-s’hi fusionar, amb rapidesa i 

precisió, com el millor cavaller és aquell que forma un sol cos amb la seva muntura. 

Rafter reproduïa en si mateix tots els moviments de l’aeroplà: n’era el 

comandament, l’hèlix, la barrina, el magneto, l’explosió; i el motor no feia res més 

que centuplicar la força dels seus músculs. 

Durant el curs de les sessions d’entrenament, s’esforçava tant per esdevenir 

més i més maquinal i precís que el pols li anava al mateix ritme que el motor 

formidable i nou de trinca de l’aeroplà.    

*** 

Un cop passat, durant la dolçor del setembre, l’huracà dels espetecs i de 

l’acer del campionat, els aviadors van tenir un període de llibertat. 

Els vols no es reprendrien fins al març. 

De mica en mica, el cel va perdre la seva profunditat fascinant i es va cobrir 

d’una capa grisa que a Rafter li inspirava el desig obsessiu de volar. 

Però això li fou prohibit durant un temps: un metge del terreny de l’aviació 

li va detectar una disfunció respiratòria i va receptar-li una vida regular i de repòs. 

Havia de passar l’hivern a la ciutat, amb els amics, i renunciar als excessos aeris. 

Va mirar de ser el que no havia estat mai: un esportista. 



Amb tantes coneixences com havia fet gràcies al campionat, Rafter no podia 

estar-se sol ni un moment. Des de ben d’hora el venien a visitar per tenir l’honor de 

sortir amb ell. Això no el molestava gens i els deixava fer. 

El més habitual eren les passejades en cotxe organitzades per algun amic 

fervent o admiradors ambiciosos. Al matí, quan un fred rigorós, barrejat de boira 

lleugera i de núvols rogencs, envoltava els immobles i pesava damunt els carrers, es 

podia veure Rafter amb un grup d’amics que marxava de la ciutat en cotxe per fer un 

bon trajecte al camp gebrat, per una sortida de plaer, Déu sap on. A Rafter li 

agradaven aquestes invitacions, i res no el satisfeia més que, en presència d’un pàl·lid 

sol hivernal, allunyar-se en cotxe de la ciutat immensa, les oficines perifèriques de la 

qual embrutaven de fum l’exquisida puresa del cel. Tot descobrint el vast horitzó de 

les planures del voltant, li semblava que encara era a l’aire i mig aclucava els ulls per 

cercar més dosis d’il·lusió en el vertigen de la velocitat. 

Volar, volar, aquest era el seu ideal. 

Sempre desitjava que la cursa esdevingués més ràpida i vertiginosa perquè 

es fes de nit abans i perquè, segons el pacte que havia establert amb tots els seus 

convidats, quan tornava a la ciutat volia oblidar el pas del temps amb distraccions 

infantils. 

En efecte, adorava la vida nocturna, que era l’únic que l’ajudava a suportar 

la inacció. 

Perquè, certament, una ciutat només és una ciutat de nit. 

A la nit, totes les contradiccions s’esborren, les petiteses provincials, el cel 

lliure damunt l’oceà de les cases, els contorns dels detalls que la llum implacable 

delata exageradament. A la nit, tot provincialisme, tot vestigi de rusticitat es dissol 

en les tenebres i la gran ciutat no és res més que una successió misteriosa de masses 

fosques, gegantesques, delimitades per ulls lluminosos i retallades en línies dretes 

on es propaguen torrents de llum. Damunt les places, en aquesta boira lleugera que 

és com l’alè mateix de la ciutat, s’entrecreuen constel·lacions multicolors, 

transparents, que udolen com el llamp. I a terra, arran de l’asfalt, aquests grans rius 

silenciosos i lluents, llisquen automòbils, masses fosques, també, tret dels seus ulls 

oberts com plats que s’enfonsen en la nit com en un abisme. 

A la nit, la ciutat ofereix l’aspecte irreal d’un fons marí, tenebrós i enterbolit 

de lluïssors febles que apareixent un instant i s’esvaeixen ben aviat. 

L’esperit artificial, creador, humà, de la metròpoli rau en el seu aspecte 

al·lucinant, en les tenebres trencades pels llums elèctrics i els sorolls mecànics enmig 

la immensa artificialitat de la vida. En canvi, el dia és el reialme del sol i de tot el que 

és extrahumana. 



No és que Rafter distingís aquestes subtileses o es perdés en visions davant 

l’espectacle d’una publicitat lluminosa, però si m’explico així és per fer entendre 

algunes de les seves preferències com a home, alhora primitiu i extremament 

modern. Si a l’aire estimava, tot sol, lluitar amb una màquina poderosa contra el vent 

i els elements inviolats, a terra només se sentia bé desplaçant-s’hi a tota velocitat o 

en els remolins de la vida ciutadana. No era una teoria personal, senzillament es 

tractava de l’instint que l’arrossegava així.  

Després de l’aviació, el seu paradís era la nit, la nit d’una gran ciutat. 

Una de les seves admiradores l’acompanyava en aquestes jornades 

tumultuoses i nits elèctriques. El campionat li havia fet guanyar molts diners i 

aquesta dona era seva. Els dies eren sobris, de colors neutres i poc vistosos; les nits, 

orgies de resplendors.  

En altres temps, les línies vertiginoses del seu cos, posades en valor pels 

artificis de la moda, haurien omplert la vida d’un poeta. 

Als ulls, Rafter tenia una mena de lluïssor freda, elèctrica. Una lluïssor 

irresistible però glaçada. Mirava la seva companya com hauria mirat la resplendor 

al·lucinant d’una publicitat lluminosa, vermella i argent. O de la mateixa manera com 

un nen s’apassiona per la intriga evident i ingènua d’una pel·lícula americana.  

Estimava aquesta vida amb tanta fogositat com flegma: com un bestiota sap 

posseir una pagesa. Per a ell, ella no era res més que una pausa, un mitjà per 

enganyar el temps. 

*** 

Però el seu amor per la vida el va trair. El vent glaçat dels camps i la boira 

nocturna van fer allò que els metges temien quan li havien prohibit volar. 

Va tenir atacs de tos i dolors entre les costelles. 

Al principi, va mirar de no córrer el risc que els metges li allarguessin el 

període de repòs; després, en ocasió d’una febre inquietant que li fer malbé la sang, 

va haver de cedir i anar a la consulta. 

El seu estat ja era greu. Fins a la fi de l’hivern, li van prohibir d’anar en cotxe 

descapotable i sortir de nit. No podia fumar, tampoc. Havia de prendre’s aquest 

remei i aquell altre... 

Rafter va embogir de ràbia. 

Però la febre no l’abandonava. Després va venir el torn de les migranyes. Ja 

gairebé no dormia. 



Va començar a portar la vida salvatge de tots els malalts. Un dia, després 

d’una paraula de més, l’amant va tocar el dos.  

Finalment el van enviar al sol de la platja perquè li curés la tisi. 

*** 

A la seva nova residència, en part amb l’esperança de recuperar-se, en part 

per desfogar-se un darrer cop, va reprendre amb més ganes que mai les activitats de 

l’inici de l’hivern. 

Quan es va fer conèixer, allà també hi va trobar admiradors i durant el dia va 

començar a dur la vida que havia dut a les nits de la ciutat. Passejava per les terres o 

pel mar amb una bona excusa: el pretext de trobar-hi un aire més sa. 

Efectivament els primers dies va notar una millora. La tos s’espaiava, 

respirava sense problemes. Aleshores, naturalment, per no comprometre aquest 

progrés, es va calmar i va dur una vida més tranquil·la amb els locals. Però tenia por 

de tornar a la disposició d’abans, reduït a xerrameques buides i distraccions ineptes. 

Tot i això, no gosava reprendre la vida esportiva. Aleshores, esperant l’arribada de la 

primavera per tornar al cel, va cercar una altra dona que li fes l’espera menys llarga. 

Però a la dona que va trobar li agradaven tant les sortides amb el cotxe que, quan va 

arribar el mes de març, tornava a tossir com abans i a més no tenia ni un ral.  

Al final li van donar permís perquè tornés a volar. Va pujar a l’aparell gairebé 

religiosament. 

Però l’aire fred de les alçades el va abatre. 

La seva maniobra preferida, que era baixar en picat respirant a tot pulmó li 

va provocar un accés de tos tal que va anar de poc que Rafter no perdés el control de 

l’aparell. Va aterrar, destrossat de tristesa. Però dos dies més tard, quan va tornar a 

agafar els comandaments, els espetecs del motor li laceraven el crani, ja víctima de 

la migranya. 

Va tornar a casa seva i, aquesta vegada, derrotat. 

El metge que el va examinar el donava per perdut si no es retirava 

immediatament en un indret sa i tranquil. Rafter va maleir el metge, però va 

demanar hospitalitat a un parent que vivia als turons.  

Un cop va haver arribat a la seva destinació, no es va moure més. 

El seu estat es va agreujar sobtadament. Se li van declarar febres vesprals i 

hemorràgies internes. 



Mentrestant, l’estiu s’acostava. 

*** 

A la matinada, quan el sol refrescava una mica posant-se damunt els camps 

tots molls de rosada, Rafter, de costum, sortia a respirar. 

Pujava a poc a poc el pendent d’un turó, sota la volta lluminosa dels arbres, 

cofat, en record de la vida passada, amb el seu casc d’aviador. Com un llangardaix, 

cercava l’escalfor i, en la sequedat reviscolant de la matinada, feia inspiracions 

llargues que l’estabornien com si volés, però que, prolongades, li picaven el pit amb 

un dolor sord, pesant, que feia que s’hagués d’aturar, en un espasme de ràbia. 

I caminava així, sempre escoltant-se, amb prou feines es fixava en el 

degradat subtil de la boira damunt els turons del voltant. 

Hi havia tants homes que no sabien viure amb energia, tants individus pels 

qui la vida no era res, i justament havia de ser ell el que sucumbís.  

Creia que ningú al món no hauria canviat la seva vida per la d’ell. I acotava 

el cap. 

Un cop al cim, s’asseia una estona al sol, expectorava prudentment; després, 

amb els ulls mig closos, alçava el rostre i, inflant les narius, gaudia de l’estremiment 

de la sang com si se submergís en els turons verds o en l’atzur. El seu cos malalt li 

feia fàstic i quan reprenia maquinalment el camí de tornada, rumiava sobre la 

maledicció que fa que tan sols valorem el que hem perdut. 

Ara es resignava. Sabia que dins el seu pit destrossat, els pulmons adolorits, 

que pesaven com una tovallola mullada, el matarien. Només desitjava una cosa: 

reviure un instant de salut del passat, respirar una sola vegada lliurement, 

plenament, i sentir la respiració sana borbollar-li per les venes. Després, morir, 

ofegat, tan se li’n en donava. El que li feia por era pensar que aquell pes mai més no 

deixaria de pressionar-li el pit. Era com si ja sentís l’opressió de la tomba. I tot i això, 

encara esperava. Sovint, els matins d’agost, quan distingia en el brunzit daurat d’una 

miríada d’insectes el ronc llunyà d’un motor i, després, els espetecs de l’aeroplà que 

passava, esquitxat de sol, damunt la vall, s’esgarrifava i amagava el rostre magre 

entre les mans. I tancant els ulls somniava que respirava, que respirava sempre. 

En la seva ment reveia la caiguda extraordinària d’un camarada que s’havia 

estavellat durant un entrenament després d’un torn d’acrobàcies. Potser seria bonic 

morir així. Caure com una màquina insensible i estavellar-se en un feix de flames. 

Volar més amunt, més amunt, més amunt i deixar-ho anar tot perquè la caiguda sigui 

com un vol triomfal. Però per a ell tot això ja s’havia acabat. 



En aquella època, vivia de la seguretat i del poder dels motors. Amb calma i 

energia contra la natura més desencadenada: contra vents i intempèries. A més, 

aquella campanya plàcida i mesquina li augmentava la desolació. No li oferia cap 

mena de repòs. Un dia, va llançar el casc a terra, en un gest de fúria impotent. 

La vida al mig dels motors, escandida pel ritme dels motors, poderosa i 

infal·lible com ells, no li havia servit de res. 

Havia sigut l’ànima d’innombrables aeronaus i ara la seva ruta es tallava per 

una simple feblesa humana. Tancava els punys i els abaixava com palanques, però 

cada vegada que, en aquest esforç, el seu pit s’inflava, una calfred glacial li llevava 

l’alè. 

La saliva, ara, era gairebé sempre estriada de sang. Sentia que se li obria una 

nafra al pit. Sabia que si tornava a cal metge, acabaria al sanatori. I per a ell, el 

sanatori era la tomba.  

*** 

Va arribar la tardor.  

Amb les pluges que s’abatien damunt el camp i deixaven en l’aire esquinçalls 

de vapor humit, Rafter va haver d’espaiar considerablement les sortides. Passava les 

nits enfebrat, xop de suor. I als matins, esgotat com mai i adolorit de cap a peus, 

dormisquejava. Li feia l’efecte que tenia els pulmons estovats i sangonosos. 

A fora, en el silenci pesant del setembre, els homes i els carros passaven 

sense alegria. 

Un dia, un motor va brunzir al cel. Rafter no va ni aixecar la mirada. 

Curiosament, va somniar en els freds instruments d’acer del seu cirurgià. Sentia que 

li furgaven dins el pit. 

A fora la nit abraçava encara l’immens decorat purpuri de l’horitzó que, de 

mica en mica, prenia uns tons més melancòlics, virant del violeta al negre. Rafter, 

darrere el vidre de la finestra, somiava en nits esplèndides a la ciutat perduda.  

Ja no sortia. Tot estava moll, xop d’humitat, les plantes, el terra, el vent. 

Esquiu, tot li era igual. Res no l’interessava. Sol, de vegades el record de la seva amant 

feia que abaixés el cap. La seva amant que, en una nit de plaers, èbria, li havia 

preguntat: com pot ser que ens morim? 

*** 

Un matí va sentir que li tornaven una mica les forces. Ràpidament, es va 

dirigir a la ciutat. Cap a l’hospital, o per trobar-hi una dona, no ho sabia gaire bé.  



Dins el tren, es va deixar bressolar pel moviment cadenciós de la màquina 

damunt les vies. De sobte va tenir un calfred de febre. Va escopir per la finestra. Una 

escopinada vermella, tota vermella de sang. Amb ràbia, es va veure enllitat enmig de 

llençols blancs; a l’hospital. Per consumir-se, per morir d’inacció. 

Va reveure el mar que es capgirava sota les ales immenses de la seva glòria. 

No comprenia com en una altra època havia pogut fruir de tanta força i salut. 

Desitjava d’arribar tan aviat com fos possible: estava esgotat, atordit, i les 

dents li repicaven de terror. 

Es va veure damunt un llit, blanc com un llenç. Després, jacent, sense alè, al 

buit d’un taüt. Es debatia per lliurar-se d’aquesta visió opressora, però no feia res 

més que tossir, tossir sense descans, tenia la boca plena de sang. 

Quan va baixar del tren, a la gran plaça, es va ensorrar damunt el paviment. 

 20 de novembre-6 de desembre de 1928 

 

 

 

 

 

 

 

 

CESARE PAVESE (1908-1950), poeta, traductor, crític literari i novel·lista italià. 

Va ser acusat d’antifeixista i va complir condemna a la presó per aquesta causa. Va 

col·laborar amb l’editorial Einaudi, i va traduir autors com Melville, 

Hemingway, Joyce i Dickens a l’italià. A quaranta-un anys es va suïcidar en una 

habitació de l’Hotel Roma, de Torí. En català en podem llegir L’ofici de viure (2016), 

Entre dones soles (2008), Vindrà la mort i tindrà els teus ulls (2008), La teva terra 

(2005), El company (2004), La lluna i les fogueres (2004), Antologia poètica 

(2003), El bell estiu (2000), El diable als turons (2000), Diàlegs amb Leucó (1996), 

La platja (1990), i Fira d’agost i altres contes (1988). 



Discurs d’un ximple 

 
THEODOR LESSING 

I 

onorables companys ximples de tots dos sexes: crec que cap de nosaltres, 

ningú a Europa ni a Amèrica, és a dir, cap persona que visqui en països on 

hi hagi gent emprenedora i amb cultura, fa servir paraules més estúpides 

que progrés, civilització i fites tecnològiques. Crec que no hi ha ningú que no hagi 

percebut de mica en mica allò que ja fa segles la gent més intel·ligent expressava amb 

un: «Anem de cap al precipici». Gràcies a la cultura, s’acosta el col·lapse de la cultura. 

Gràcies a la intel·ligència extrema, ens aproximem a la bogeria. Les nostres fites i 

progrés, totes les coses que hem creat —sobretot els productes artificials— ens 

superen amb tanta rapidesa que estem constantment forçats a fer nous invents per 

tal de protegir-nos de les conseqüències d’invencions prèvies. 

Avui inventem la ràdio, que porta la veu de qualsevol ximple arreu i a 

tothom. Demà, per tant, haurem d’inventar un silenciador de ràdio que emmudeixi 

aquesta veu. Avui inventem un gas verinós inodor, invisible i instantàniament fatal, 

i demà hem d’inventar una nova màscara que ens en protegeixi. Inventen la televisió, 

que permet que la mateixa persona aparegui com un fantasma en molts llocs alhora, 

i, per tant, demà hem de descobrir algun aparell que impedeixi que aquestes visions 

es barregin amb les nostres vides privades. Inventem un avió autònom que llança 

bombes de bacteris, i demà hem de descobrir ones elèctriques que evitin que aquesta 

màquina teledirigida funcioni. Lluitem contra pàgines d’impremta amb més pàgines 

d’impremta, medecines amb medecines i física amb física. 

Cada intent d’interferir en la regulació automàtica de la natura ha comportat 

algun mal que tan sols pot ser combatut amb un altre mal. Assequeu el Zuider Zee 

per tal d’oferir terres noves a l’home i provocareu tantes plagues i criareu tants 

insectes perniciosos que aquesta terra nova esdevindrà una molèstia i prou. Mateu 

bèsties de presa, i mentre destruïu els enemics dels homes també destruireu la 

humanitat. Quan talem els boscos i els ocells han de marxar-ne i arrenquem minerals 

del terra, fem que, al final, l’home acabi desapareixent amb la terra mateixa. El 

material amb què construïm casa nostra sempre l’extraiem del lloc damunt el qual 

l’edifiquem. 

Així, cada pas que fem ens perjudica. Però què hem de fer: tornar a la natura 

i a la prehistòria? Impossible. Avui dia, l’home és totalment artificial i poc genuí. Si 

haguéssim d’abandonar les nostres fites espirituals, hauríem d’abandonar la 

humanitat mateixa. Si eliminéssim els nostres raonaments i gestes, tornaríem a 
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enfonsar-nos al nivell de la vida vegetal i animal. No; hem de continuar en el camí 

discutible i assassí de la cultura, fins i tot si aquest camí ens duu finalment a l’ocàs 

del món espiritual. Fa trenta anys escric llibres que exposen aquestes doctrines. I 

què? Tan sols m’agradaria repetir la meva paràbola per enèsima vegada. 

El 1914, quan va començar la Primera Guerra Mundial, vaig servir en una 

residència per a oficials d’alt rang. Era un manicomi: el que avui dia anomenaríem 

un manicomi camuflat. De resultes de la guerra, molts homes nobles van ser 

nomenats per ocupar llocs importants pels quals van mostrar una incompetència i 

immoralitat evidents. Com que era impossible destituir-los d’unes posicions 

avalades pels seus rangs, algú va haver de trobar-los una sortida: de tant en tant, els 

donaven una temporada de descans i venien a la residència on jo servia com a metge. 

Allà hi havia cent llits i a cadascun hi dormia un personatge heroic. Cadascun d’ells 

estava fent història. Cadascun d’ells estava canviant el mapa del món. Cadascun 

d’ells estava determinant el destí de les nacions. Hi hauria hagut una confusió 

tremenda si no haguessin tingut la bona fortuna d’haver estat atrapats per un 

mecanisme irrompible: el mecanisme on els homes sempre es refugien quan llur 

comprensió ha arribat al límit. 

  

II 

Aquest mecanisme té diversos noms: pàtria, Estat, religió, Església, 

socialisme, exèrcit. Els noms canvien, però sempre es tracta de la mateixa 

organització irrompible. La comunitat natural —que corria el perill d’acabar reduïda 

a àtoms— es va reconstruir en un aparell racional. La vida es va regular amb controls 

automàtics. Dia i nit, menjar i dormir: tot tenia el seu lloc en el temps, en l’espai i en 

la llei. Quan vaig escriure Untergang der Erde (‘Esfondrament del món’), en 

essència, el que volia dir-hi era: «Sigueu tan individualistes, tan anarquistes com 

pogueu; tingueu confiança en vosaltres mateixos, sigueu heroics, únics i solitaris. 

Però, per l’amor de Déu, creeu la dictadura de l’organització, que és tan natural com 

l’alè de vida». Per descomptat, ja sé quina serà la resposta: «Una personalitat forta 

és la salvació de la humanitat». «La història és una manera, plena de marrades, de 

crear dos o tres grans homes». «Maleïts siguin tots els reglaments, la igualtat i els 

mecanismes.» 

Sí, conec aquestes objeccions, però escolteu: si som anarquistes, 

individualistes, lliures i capriciosos, ho som només perquè estem enterrats en 

presons molt poc naturals. O és que la moral, la llei, el costum, i fins i tot la lògica no 

són presons d’aquesta mena? Que potser les trobeu, aquestes presons, en la natura? 

Què passaria si seguíssim els nostres instints com fa el llop? Feu-ho i ho veureu. 

Destruireu els altres i us destruireu vosaltres mateixos. Els instints i els impulsos de 

la sang ja no són vàlids. Tot el que coneixem —la llei i l’organització, la higiene i la 



raó—, tot això existeix perquè cada ximple es pugui protegir d’altres ximples i de si 

mateix. No hi ha ningú que no pensi: «Si la gent m’escoltés...». Però si haguéssim 

estat capaços d’aprendre res de l’any 1914, l’esfondrament del 1918 no s’hauria 

esdevingut. Si haguéssim après res del 1918, la bogeria del 1933 seria impossible. I si 

la bogeria del present, que es diu nació, heroisme i pàtria, deixa, d’herència, 

desil·lusió i verí, emergirà una altra bogeria amb altres noms. 

La història ens ensenya que ens n’hem d’alliberar, d’ella. El sentit de la 

política és que ens hem d’alliberar dels polítics. Mentre hi hagi grans homes que 

creguin que han estat cridats a fer història —i tots són tan ximples com vosaltres i 

jo— no hi ha cap mena d’esperança. L’esperança tan sols pot aparèixer quan sigui 

possible crear un poder que sigui tan independent com es pugui de nacions, classes 

i grans individus. Em direu que aquests poders no existeixen. Bé, i les taules de 

multiplicar? Ni Napoleó ni Cèsar ni Hitler ni cap altre pot fer que dos més dos facin 

cinc. Quan surt el sol tothom diu «Bon dia». A l’alba no diem «Bona nit». Hem de 

subordinar molt més la nostra existència terrenal a aquest internacionalisme de 

l’esperit. Inclinem-nos cada vegada més per cada invent i descobriment, en comptes 

de fer-ho per cada nació o individu. Una nació que amaga un invent i un grup que es 

tanca en si mateix s’oposen al significat de la terra. Tan sols la persona que viu en un 

esperit general d’internacionalisme completa la seva individualitat del tot. Al 

cosmos, cap cèl·lula no pot aïllar-se sense destruir-se i destruir el cosmos també. 

Oblideu la doctrina falsa que promulga una lluita universal de tots contra tots. Visca 

l’internacionalisme: en altres paraules, llarga vida a l’esperit. 

Ara bé, per descomptat que sé que tots els nostres dubtes i angoixes es 

dirigeixen contra l’esperit, i sabeu per què? Perquè us manca amor, perquè la natura 

i la sang no són dins vostre, perquè l’únic que coneixeu és l’ego petit i estret, la nació, 

l’estat, el partit. Aquí teniu la meva darrera paraula. La quantitat d’esperit que pot 

sorgir de la natura i esdevenir viu en els ésser humans coincideix amb la quantitat de 

sentit universal de comunió en la profunditat dels seus éssers. Hi ha tant esperit al 

món com hi ha amor, ni més ni menys. L’un és l’arrel subterrània, l’altre la branca 

verda que cerca aire net. Allò subterrani i allò supraterrenal s’equilibren. 

*Aquest article es va publicar inicialment al Prager Tagblatt, i l’1 de novembre de 1933 fou 

reproduït al número 22 de la revista The Living Age.   

THEODOR LESSING (1872-1933), filòsof alemany. El 1908 va començar a 

impartir classes a l’Institut tecnològic de Hanover, tot i que ben aviat es va dedicar a 

investigar en el camp de la història de les idees. Concretament, va destacar en la seva 

anàlisi de l’autoodi jueu, que va concretar a l’obra Der jüdische Selbsthaß (1930). En 

el context de l’auge nazi a Alemanya, es va haver de traslladar a Marienbad, 

Txecoslovàquia, on fou assassinat per simpatitzants nazis. 



El fet mecànic 

JULIO CAMBA 

iuen que aquesta època és la 

més dinàmica i precipitada 

de totes. Si això fos cert no 

seríem pas davant de res anormal; 

però a mi m’assalta una sospita 

terrible: que sigui una època de 

caràcter completament sedentari, 

obligada per les seves creacions 

mecàniques a moure’s d’una manera 

vertiginosa. Us deu semblar que és la 

mateixa cosa. Doncs no ho és. No és el 

mateix embarcar-se al Bremen perquè 

tenim molta pressa per arribar a Nova 

York que arribar a Nova York 

prematurament per haver embarcat al 

Bremen. No és el mateix inventar la 

flauta per a expressar-hi un sentiment 

musical que inventar el sentiment 

musical per a donar-li aplicació amb 

la flauta. No és igual, finalment, 

dirigir les màquines que ésser dirigit 

per elles. 

De màquines, al món, sempre 

n’hi ha hagut, i si mister Ford es pensa 

que ha determinat, ell sol, una 

revolució industrial amb el seu 

automòbil, deixeu-me que li digui que 

està molt equivocat. Aquesta 

revolució la va iniciar fa milers d’anys 

un home molt més gran que ell: 

l’inventor de la roda. La roda, la quilla, 

la vela, el timó...! Sempre hi ha hagut 

màquines al món, però mai com un fi, 

sinó que com un mitjà, i així com 

abans el més important era el propòsit 

que calia assolir i a continuació 

s’ideava la màquina per a realitzar-lo, 

ara es comença inventant la màquina, 

posteriorment es veu a quin propòsit 

pot respondre i, al final, s’acaba 

realitzant aquest suposat propòsit 

com si, efectivament, fos el d’algú. I 

aquest és el fet monstruós de la 

civilització moderna. 

Per exemple, hi ha una 

infinitat de persones que creuen que 

la paraula és contrària del tot a 

l’esperit del cinematògraf; però, una 

vegada inventat el cinema sonor, la 

cosa ja no té remei. El cinema sonor 

suposa un progrés perquè resol una 

limitació del cinema mut, i tant hi fa si 

aquest progrés mecànic constitueix un 

error artístic. La mecànica ens mana. 

Som els esclaus de les màquines i no 

podem tenir gustos contraris a les 

seves funcions. 

I tot això on es veu més clar és 

a Nova York. Podeu fer mofa del tòpic 

segons el qual aquí tothom té sempre 

molta pressa. Com que els veïns de 

Nova York van constantment de 

pressa, sembla que, en efecte, tinguin 

pressa, i fins i tot és possible que ells 

mateixos creguin que en tenen, de la 

mateixa manera que, com que tan sols 

veuen pel·lícules sonores, sembla que 

les prefereixin a les mudes, i potser 

ells mateixos s’ho creuen; ara bé, com 

voleu que no hi hagi gent ociosa i .... 

en la comunitat més rica de l’orbe? Us 

puc dir que jo no en tinc mai, de 

pressa, però aquí el fet mecànic se’ns 
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imposa amb tanta força que no agafo 

mai un tren local al subway quan puc 

agafar l’exprés, així com, podent 

parlar per telèfon amb tothom, ja no 

parlo directament amb gairebé ningú. 

Al cap i a la fi, amic lector, soc un 

home modern. Soc un home de la 

meva època, encara que, sincerament, 

m’estimaria més ser-ho de qualsevol 

altra... 

 

 

 

 

 

 

JULIO CAMBA (1882-1962) periodista gallec. De tendència anarquista, va 

començar escrivint per diaris com Diario de Pontevedra, El País i España Nueva. 

Com a corresponsal d’El Mundo viatja a París, Londres i Munic. Més endavant 

treballà per l’ABC i es va instal·lar a Berlín fins al començament de la Primera Guerra 

Mundial. El 1916 fa un primer viatge als Estats Units, d’on tornarà després del crack 

del 29. 



L’automatisme 
JEAN BAUDRILLARD 

 

l pas de la connotació formal a la connotació tècnica dels objectes es 

resumeix en un exemple de G. Simondon: 1  des d’un punt de vista 

estrictament tecnològic, la supressió de l’ús de la maneta per posar en marxa 

l’automòbil fa que el funcionament mecànic d’aquest sigui menys simple, perquè se 

subordina a l’ús de l’energia elèctrica d’una bateria d’acumuladors exterior al 

sistema. Tècnicament, per tant, en això hi ha una complicació, una abstracció, però 

que es presenta com a progrés i senyal de modernitat: els automòbils de maneta són 

antiquats; els que no en tenen són moderns, gràcies a la connotació d’automatisme 

que disfressa, de fet, una deficiència estructural. És clar que podria dir-se que 

l’absència de maneta té la funció, no menys real, de satisfer el desig d’automatització. 

De la mateixa manera, els cromats i els alerons gegantescos, que fan que el cotxe pesi 

més, tenen com a funció satisfer l’exigència de prestigi. Però aquestes funcions 

secundàries s’exerceixen a costa de l’estructura concreta de l’objecte tècnic. Mentre 

que molts elements no estructurats continuen existint, tant en el motor com en la 

línia de l’automòbil, els fabricants presenten com a progrés mecànic l’ús d’un 

automatisme superflu en els accessoris, o el recurs sistemàtic al servocomandament 

(l’efecte més immediat del qual és fer que l’objecte sigui més fràgil, elevar-ne el preu 

i afavorir-ne l’obsolescència i la renovació). 

D’aquesta manera, a tot arreu el grau de perfecció d’una màquina es 

considera proporcional al seu grau d’automatisme. Ara bé, per aconseguir que una 

màquina sigui automàtica, cal sacrificar-ne moltes possibilitats de funcionament. 

Perquè un objecte pràctic sigui automàtic, cal estereotipar-ne la funció i fer-lo més 

fràgil. En comptes de tenir un significat tècnic, l’automatisme comporta un risc 

d’estancament tecnològic: mentre un objecte no està automatitzat pot ser reordenat, 

superat, en un conjunt funcional més ampli. Si esdevé automàtic, la seva funció es 

consuma, però també s’acaba: es torna exclusiva. L’automatisme és una mena de 

tancadura, una redundància funcional que empeny l’home a una irresponsabilitat 

espectadora. És el somni d’un món dominat, d’una qualitat tècnica formalment 

consumada al servei d’una humanitat inert i somiadora. 

El pensament tecnològic actual desmenteix aquesta tendència: el veritable 

perfeccionament de les màquines, aquell del qual es pot dir que eleva el grau de 

tecnologia, és a dir, la funcionalitat veritable, no correspon a un augment de 

l’automatisme, sinó a un determinat marge d’indeterminació que permet que la 

                                                           
1 Gilbert Simondon (1924-1989) va ser un filòsof francès. (N. del t.) 
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màquina sigui sensible a una informació exterior. La màquina d’una qualitat tècnica 

elevada és una estructura oberta, i el conjunt de les màquines obertes tenen l’home 

com organitzador i intèrpret vivent. Però si aquesta tendència és desmentida en un 

nivell tecnològic elevat, a la pràctica sempre orienta els objectes cap a una abstracció 

perillosa. L’automatisme és el rei i la fascinació que exerceix és tan gran perquè no 

és la d’una racionalitat tècnica: l’experimentem com un desig fonamental, com la 

veritat imaginària de l’objecte respecte de la qual l’estructura i funció concreta ens 

deixen molt indiferents. Pensem en el nostre desig fonamental, constant, que tot 

funcioni sol, que cada objecte, en la funció que se li ha assignat, compleixi aquest 

miracle de la perfecció amb el menor esforç; l’automatisme és per a l’usuari una 

mena d’absència prodigiosa, i el delit que ens ofereix és, en un altre pla, semblant al 

de veure sense ser vist. Una satisfacció esotèrica enmig de la quotidianitat. Que cada 

objecte automatitzat ens determini estereotips de conducta, freqüentment definitius, 

no pot posar en dubte l’exigència immediata. El desig d’automatisme rau aquí, en 

primer lloc. Precedeix la pràctica objectiva. I si està tan profundament arrelat que el 

seu mite de consumació formal s’oposa com un obstacle gairebé material a una 

estructuració oberta de les tècniques i de les necessitats, és perquè està tan ancorat 

en els objectes com ho està la nostra imatge mateixa.2  

Com que l’objecte automatitzat va sol, imposa una similitud a l’individu 

humà autònom, i aquesta fascinació ens domina. Som davant un nou 

antropomorfisme. Abans, els instruments, els mobles, la casa mateixa, duien 

estampades clarament en la seva morfologia, en l’ús, la presència i la imatge de 

l’home.3 Aquesta col·lusió queda destruïda al nivell de l’objecte tècnic perfeccionat, 

però la substitueix un simbolisme que no és de les funcions primàries, sinó de les 

funcions superestructurals: ja no són els gests, l’energia, les necessitats, la imatge del 

cos el que l’home projecta damunt els objectes automatitzats: és l’autonomia de la 

consciència, el poder de control, la individualitat, la idea de persona. 

D’aquesta suprafuncionalitat de la consciència, l’automatisme s’indica, en 

el fons, com l’equivalent en l’objecte. També es proposa com el non plus ultra de 

l’objecte, una mena de transcendència de la funció, corol·lari de la transcendència 

formal de la persona. I amb aquesta abstracció formal també emmascara les 

debilitats estructurals, els mecanismes de defensa, les determinacions objectives. La 

mònada perfecta i autònoma, somni director de la subjectivitat, és també, per tant, 

el somni que assetja els objectes. Avui dia, desprès de l’animisme ingenu i dels seus 

                                                           
2 Hi ha resistència, sens dubte: per exemple, una determinada personalització heroica de la 
conducció sent repugnància pel canvi de velocitats automàtic, però aquest heroisme personal 

està destinat, si us plau per força, a desaparèixer. 
3 Fins i tot l’objecte mecànic respon encara a això: per exemple, l’automòbil no ha deixat de 
fer-se, en la seva mateixa funció de vehicle, a imatge de l’home. Línies, formes, organització 
interna, mode de propulsió, carburant, tot plegat mai no ha prescindit d’un seguit de 
virtualitats estructurals que obeeixen les exigències de la morfologia, del comportament i de 
la psicologia humanes.  



significats massa humans, és en la seva existència tècnica mateixa (a través de la 

projecció, en la cosa tècnica, de l’autonomia formal absoluta de la consciència 

individual) on l’objecte troba els elements de la seva mitologia moderna i un dels 

camins que continua recorrent, el de l’automatisme, és sempre el d’una 

supersignificació de l’home en la seva essència formal i en els seus desitjos 

inconscients, per la qual cosa contraria tossudament, i potser irremeiablement, la 

seva finalitat estructural concreta, la possibilitat de canviar la vida.  

Recíprocament, en automatitzar i multifuncionalitzar els objectes, en 

comptes de tendir cap a una estructura fluida i oberta de les pràctiques, l’home 

revela, en certa manera, el significat que ell mateix pren en una societat tècnica: la 

de l’objecte meravellós, que serveix per a tot, la de model instrumental. 

Però, en aquest sentit, automatisme i personalització no són contradictoris 

del tot. L’automatisme no és res més que la personalització somniada pel que fa a 

l’objecte. És la forma més acabada, més sublim de la manca d’essència, d’aquesta 

diferenciació marginal a través de la qual funciona la relació personalitzada de 

l’home amb els seus objectes.4 

L’automatisme en si tan sols és una desviació tècnica, però s’obre damunt 

l’univers sencer del deliri funcional. Dit d’una altra manera, s’obre sobretot el camp 

dels objectes fabricats en què entra en joc la complicació irracional, l’obsessió pel 

detall, la qualitat tècnica excèntrica i el formalisme gratuït. En aquesta zona poli, 

para, híper i metafuncional, l’objecte, en comptes de les determinacions objectives, 

és capturat, sencerament, per allò imaginari. En l’automatisme es projectava 

irracionalment la imatge de la consciència; en aquest món esquizofuncional tan sols 

s’inscriuen les obsessions pures i simples. És tota una patafísica de l’objecte el que 

hauríem d’escriure, o sigui una ciència de les solucions tècniques imaginàries.  

Si sotmetem els objectes que ens envolten a la interrogació següent: què és 

el que hi ha d’estructural i que tenen d’anestructural? què és el que hi és objecte 

tècnic, que hi és accessori, gadget o indici formal?, ens adonarem que vivim en un 

mitjà plenament neotècnic, en un ambient que és considerablement retòric i 

al·legòric. Per altra banda, el barroc, amb la seva predilecció per l’al·legoria, amb el 

nou individualisme del discurs, per la redundància de les formes i la falsificació de 

les matèries, amb el seu formalisme demiúrgic, és el que inaugura veritablement 

l’època moderna, quan resumeix a priori, en el pla artístic, tots els temes i els mites 

d’una era tècnica, sense exceptuar el paroxisme formal del detall i del moviment. 

A aquest nivell, l’equilibri tècnic de l’objecte queda trencat: es desenvolupen 

massa funcions accessòries en què l’objecte tan sols obeeix a la necessitat de 

                                                           
4 L’automatisme, a més a més, està immers en les motivacions de la moda i els càlculs de 
producció: un excés, encara que sigui ínfim, d’automatisme, és la millor manera de 
desqualificar categories senceres d’objectes.  



funcionar, a la superstició funcional. Per qualsevol operació hi ha, hi ha d’haver, un 

objecte possible: si no existeix, s’ha d’inventar. És el que passa en el concurs Lépine,5 

on, sense innovar i per simple combinatòria d’estereotips tècnics, es creen objectes 

d’una funció extraordinàriament especificada i perfectament inútil. La funció és tan 

precisa que no pot ser sinó un pretext. En efecte, aquests objectes són subjectivament 

funcionals, és a dir, obsessionen. I l’acció inversa, estètica, que omet la funció per 

exaltar la bellesa del mecanisme pur és el mateix. Així, doncs, per a l’inventor del 

concurs Lépine, el fet d’arribar a incubar els ous per mitjà de l’energia solar, o 

qualsevol altra realització no menys ridícula, no és res més que un pretext per a la 

manipulació i la contemplació obsessives. Com tota obsessió, per altra banda, pot 

revestir una qualitat poètica, que experimentem, més o menys, en les màquines de 

Picabia, en els mecanismes de Tinguely, en els simples engranatges d’un rellotge 

espatllat, o en tots els objectes que no recordem per què ens poden fer servei i dels 

quals en conservem només la fascinació emocionant del mecanisme. El que ja no 

serveix per a res, sempre ens pot servir.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JEAN BAUDRILLARD (1929-2007), sociòleg francès vinculat als moviments 

posestructuralistes i postmodernistes. Es va centrar en la descripció de la societat 

de consum. Va treballar amb Sartre i Barthes. En català en podem llegir Amèrica 

(2004). 

                                                           
5 Concurs creat l’any 1901 per Louis Lépine i que se celebra cada any a París. Hi participen 
inventors de tot el món. Al llarg de més de cent anys s’hi ha presentat invents com l’aspirador 
(1907), el bolígraf (1919) o la planxa de vapor (1921). (N. del t.) 



Màquines per a pensar 
JOAN FUSTER 

 

robo, en una lectura, aquesta definició: «el llibre és una màquina de pensar». 

I, d’entrada, em fa gràcia. A mi, realment, mai no se m’hauria acudit 

d’establir una tal equivalència llibre=màquina. La idea de «màquina per a 

pensar», en canvi, potser ja resulta una mica més assequible, perquè les 

elucubracions de la fantascienza ens tenen ben acostumats a qualsevol expectativa, 

i els progressos de la manufactura humana tendeixen a confirmar-les. Però, de tota 

manera, què podria ser, al capdavall, una «màquina per a pensar»?... La frase citada 

era, al seu torn, una cita i el paper d’on la copio no la comenta ni l’explica. És possible 

que per això mateix sigui més suggestiva. Sovint, una fórmula com ara aquesta, 

augmenta en seducció si ens ve oferta fora del seu context originari, aïllada. De fet, 

ignoro què volia dir-hi exactament el senyor que confeccionà l’expressió. I, als 

efectes de passar l’estona —els lectors i jo hi coincidim, ací—, tant se val. Les paraules 

en qüestió se’ns presenten amb un perfil equívoc, polivalent, que no tenien, sens 

dubte en la pàgina on inicialment van ser escrites. La culpa no és nostra. Ens 

n’aprofitarem, doncs, i hi divagarem pel nostre compte... Per exemple: això de 

«màquina per a pensar», en principi, ¿no invita a distingir entre pensar a mà i 

pensar a màquina? Ben mirat, el paral·lelisme amb les formes del treball material 

s’hi imposa. «Pensar a mà», naturalment, seria —i me n’excuso, si la correlació 

sembla irrisòria— una mena d’artesania, mentre que «pensar a màquina»... Les 

màquines, en general, solen tenir una certa mala premsa entre els intel·lectuals, i la 

inimaginable noció de pensar a màquina ha d’horroritzar-los més encara. En el fons, 

tothom veu l’operació de pensar com una artesania: feina individuada, creadora, 

irreductiblement pròpia. I el llibre...? La comparança que esbosso no és tan absurda 

com algú podria creure. Examinem-ho. Hi ha un parell d’aspectes del llibre, almenys, 

que permeten de reconèixer-hi la funció de màquina per a pensar. Un: el llibre pensa 

pel lector. Vull dir: el lector no ha de pensar perquè ja el llibre hi pensa per ell. És la 

hipòtesi del lector incondicional i adhesiu, ingenu o fidel, que busca, i habitualment 

troba, en els seus llibres preferits, la manera de pensar i fins i tot el pensament que 

necessita. Per a ell, la lectura serà, sobretot, doctrina i autoritat: lliçó. El llibre li ho 

dona tot ja pensat: a punt de pair. Llegeix, i assimila el que llegeix. És molt probable 

que, després, si pensa, pensi maquinalment. L’altre aspecte a considerar és el 

caràcter industrial del llibre. L’obra intel·lectual serà tan única i original com es 

vulgui, però quan es converteix en llibre imprès, esdevé un producte més o menys 

vastament multiplicat, segons les dimensions del tiratge. En la pràctica, és ja un 

producte fabricat en sèrie, i d’això ha de derivar també algú tret d’identificació amb 

el signe de la màquina. Per fortuna, aquest punt. Els detractor de la màquina gairebé 

T 



sempre vergonyants —n’obliden els bondadosos avantatges, i un d’ells és la difusió 

del llibre... M’inclino a suposar que el sociòleg o el crític literari que ha inventat —si 

és que això és inventar— el concepte el llibre és una màquina per a pensar, no ha 

pretès d’encomanar-nos cap recel de cara al llibre. Ell deu ser, fatalment, home de 

llibres, autor i consumidor: no cal afegir-hi res més. Sigui com sigui, hi ha una nova 

accepció de la seva troballa que convé precisar. El llibre-màquina-per-a-pensar –es, 

en definitiva, la missió del llibre. Màquina, ací, hauria de ser sinònim d’instrument. 

Podem pensar sense llibres, evidentment. Milions i milions, increïbles quantitats de 

milions de persones, han passat per la superfície d’aquest planeta sense tenir 

contacte amb els llibres. I han pensat tant com han pogut. Avui mateix, encara n’hi 

ha no pocs milions, i continuarà havent-n’hi en el futur. No solament hem de 

computar-hi els analfabets, sinó també els alfabetitzats que acostumen a llegir o que, 

si llegeixen, no és precisament per a pensar. Fins i tot cabria invocar algun cas de 

pensador autèntic i vigorós, que ha pensat a partir d’una biblioteca insignificant. 

Però és indiscutible que el llibre —l’escrit, en primer terme: abans, i molt més, 

prodigiosament molt més, després de Gutenberg— constitueix una eina per a 

pensar. Insubstituïble. El llibre, al cap i a la fi, ha de complir aquesta missió primera: 

l’estímul a pensar. Si no ens fa pensar, quin interès tindrà un llibre? No cal dir-ho: 

un llibre que no fa pensar no és ja un llibre; és un barbitúric, pessigolles o un xiclet. 

Cada dia surten de les impremtes milers de quintars mètrics de paper editorial, en 

format de llibre. No ens n’hem pas d’enganyar: no es tracta de llibres. No són 

màquines per a pensar, sinó barbitúrics, pessigolles i xiclets. El llibre de debò 

planteja problemes, informa de problemes, intenta exposar solucions a problemes. 

En la mesura que s’avé a ser vehicle de problemes, és instrument, màquina que fa 

pensar... Hi ha lectors per a tot, sí. Tanmateix, llegir per no pensar, per estalviar-se 

de pensar, no és llegir. És una altra cosa, que encara no té nom... I que consti que, 

quan parlo de pensar, no em refereixo a cap actitud heroica o conspícua: no tracto 

de fomentar vocacions d’Aristòtils, de Descartes, de Keynes o de Gramscis. Tant de 

bo hi fossin. Però no és això. Basta que el lector sigui un simple lector, un ciutadà 

anònim, vulgar i corrent, gris. I que pensi. En termes d’eficàcia col·lectiva, potser és 

més útil, més important, que abundin les multituds que pensen. El llibre és la seva 

màquina —el seu instrument. Per a pensar sobre el Vietnam o sobre les dificultats 

de l’agricultura, sobre la fissió nuclear o sobre la poesia lírica, sobre els faraons antics 

i moderns o sobre l’engranatge del sexe, sobre la revolució o sobre la reacció, sobre 

les malalties o sobre la salut, sobre l’être o sobre le néant, sobre un mateix, el llibre 

fa el servei bàsic, elemental i enèrgic, d’obligar-nos-hi i ajudar-nos-hi. No existeix 

res, de moment, que pugui substituir-lo en aquest exercici. Màquina? Sí. O no. Com 

vostès vulguin... 

JOAN FUSTER (1922-1992) és l’assagista més important en català del segle XX. 

Abans de dedicar-se a aquest gènere literari va ser advocat i periodista. La seva obra 

més rellevant és, segurament, Nosaltres, els valencians.   



La vida mecanografiada 
 
THIERRY GUITARD 

 

olts dels primers inventors de la màquina d’escriure creien que estaven 
creant un aparell protètic per a cecs: per quin motiu cap escriptor havia de 
menester una màquina com aquella? que no tenien bolígrafs? A la llarga, 

va quedar palès que aquell mecanisme també podia beneficiar els que hi veien, però 
abans no va arribar aquest moment van haver de passar dos segles, el XVIII i el XIX.  

El descobriment de la màquina d’escriure no va tenir cap moment apoteòsic; 
cap inventor solitari no va cridar «Eureka!» des d’un laboratori fosc. Al contrari, els 
historiadors sostenen que la màquina d’escriure es va inventar pel cap baix 
cinquanta-dues vegades, una rere l’altra fins aconseguir un disseny útil. Un dels 
primers mecanismes semblava un pastís d’aniversari; un altre, un joc del milió. Un 
feia vora de dos metres i mig d’alçada; un altre era gairebé tot de fusta. Fins als anys 
trenta del segle XIX, cap màquina d’escriure no disposava de teclat, i quan en van 
tenir un, imitava el del piano. Tampoc no tenien cinta: la cinta no va aparèixer fins 
el 1841; en la majoria de les primeres màquines, les tecles les tintaven uns rotllos de 
paper carbó. 

Tanmateix, com passa amb tots els invents, la gent vol saber qui n’és el pare. 
En aquest cas, el premi s’ha concedit, generalment, a Christopher Latham Sholes, de 
Milwaukee. És estrany i reconfortant alhora que una màquina famosa per la seva 
freda eficiència acabés sortint de les mans d’un home modest i despistat com aquest. 
(«Duia barrets esparracats», diu un historiador. «Els pantalons li venien curts»). 
Sembla que Sholes mirava d’inventar un paginador mecànic —un estri que numerés 
seqüencialment les pàgines d’un document— quan va llegir un article sobre la 
màquina d’escriure al Scientific American que el va fer canviar d’idea. El disseny que 
va idear no era pas gaire millor que els previs, i Sholes va acabar tenint poc pes en la 
història posterior de la màquina d’escriure. Aviat es va desentendre de la seva 
màquina: no en va voler fer servir cap ni en va recomanar l’ús. No obstant això, el 
seu model va ser el primer que va tenir èxit comercial. A la dècada dels anys 70 del 
segle XIX, el fabricant d’armes E. Remington & Sons cercava una nova línia de 
producció: la Guerra Civil s’havia acabat i no hi havia tanta demanda de rifles. La 
màquina de Sholes semblava una bona aposta. El 1873, Remington la va llançar al 
mercat, collada a una taula de màquina de cosir. Es van fer d’or. 

Sholes també va ser l’autor del teclat QWERTY, que, amb algunes 
modificacions, és el que es fa servir avui dia en els ordinadors (mireu la fila de dalt 
del vostre teclat de lletres). Un problema de les primeres màquines d’escriure era 
que els braços de les tecles s’enganxaven els uns amb els altres. Quan el braç de la 
lletra que s’havia picat tornava al seu lloc, topava amb el braç que s’aixecava de la 
lletra següent, i l’usuari havia d’interrompre la feina i separar-los. Es diu que el soci 
de Sholes va encomanar al seu gendre, el superintendent d’escoles de l’oest de 
Pennsilvània, que fes una llista de les seqüències de dues lletres més comunes de la 
llengua anglesa. Aleshores, Sholes va dissenyar un teclat per tal que aquestes parelles 
estiguessin separades. D’aquesta manera va provocar un petit retard entre l’activació 
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d’una lletra i la següent. Tot i que alguns van considerar que, de fet, el teclat 
QWERTY era menys eficaç que si les tecles s’haguessin disposat a l’atzar, la gent s’hi 
va acostumar i ja no es va canviar.  

Al principi, pocs creien que es pogués compondre res amb aquella màquina. 
Els usuaris de la màquina d’escriure havien de ser amanuenses —en altres paraules, 
un secretari— que escriguessin al dictat d’una altra persona. Així, doncs, en els 
primers temps, la paraula typewriter es feia servir no tan sols per designar la 
màquina, sinó per referir-se a la persona que la feia servir. La gent de Remington van 
assumir que aquesta persona havia de ser una dona. (Les flors impreses a la carcassa 
dels primers models pretenien que el mecanisme fos més agradable per al sexe dèbil.) 
La predicció de Remington va ser correcta: al canvi de segle, les dones es van 
incorporar al mercat laboral i molt sovint ho van fer com a mecanògrafes. Segons 
l’Oficina del cens, el 1910 el 81% dels mecanògrafs professionals eren dones. Els 
guardians de l’ordre social van avisar que aquest fet tindria conseqüències sinistres: 
desexualitzaria les dones i significaria el final de la família americana. En part, tenien 
raó. Juntament amb altres canvis socials, l’oferta de feines de mecanografia va afeblir 
sense dubte el domini que la família exercia en les dones. Pel que fa a desexualitzar-
les, l’efecte va ser el contrari. L’entrada de la mecanògrafa en la iconografia 
pornogràfica del principi del segle XX és un fet. Un exemple d’això són les 
il·lustracions i els còmics que es publicaven a Mèxic, al principi dels anys 30, i que 
arribaven al mercat americà. En una vinyeta, un executiu amb un vestit de tres peces, 
es mira les cames de la secretària i li diu: «Senyoreta Higby, està a punt per —
ehem!— eh... el dictat?». Aquesta mena de situacions no van conduir 
immediatament a l’empoderament de la senyoreta Higby, però el fet que una dona 
pogués tenir feina —qualsevol feina— fora de casa va participar dels inicis humils del 
feminisme al començament del segle XX.  

En l’era de la màquina d’escriure —el segle XX, sobretot— regnava el mite 
segons el qual tot el que s’hi escrivia era cert; la màquina, d’alguna manera, feia que 
l’escriptor mostrés l’ànima. La gent creia que el que s’hi escrivia estava dictat per una 
veu diferent de la de la persona que picava el text; fins i tot la gent que feia servir la 
màquina creia que rebia dictats d’alguna banda. La màquina d’escriure va acabar 
esdevenint el símbol d’una era inexistent, de to sèpia, en què la gent escrivia 
apassionadament durant les nits, sota la llum dèbil d’una única bombeta nua, amb 
les mànigues arromangades, els elàstics penjant, encenent cada cigarreta amb la 
punta de l’anterior, i, de tant en tant, fent un glop de l’ampolla de bourbon que hi 
havia al darrer calaix de l’escriptori.  

Nietzsche va fer servir una màquina d’escriure. Costa d’imaginar, però en 
l’esforç per fugir de les migranyes i de la ceguesa incipient —símptomes, diuen alguns 
experts, típics d’un cas avançat de sífilis— va comprar una d’aquestes primeres 
andròmines. El mateix va fer Mark Twain que, de fet, va ser el primer escriptor 
important que va lliurar un text mecanografiat («Life on the Mississippi») a un 
editor. Se sap que Henry James també tenia una màquina, i una secretària, a qui 
dictava. Es diu que això va contribuir a la complexitat extrema de l’estil del seu darrer 
període. (Tot i que no està clar per què una composició oral ha de fer que la prosa 
d’un escriptor sigui més complexa i no pas més senzilla.) James es va acostumar tant 
al so de la seva Remington que quan l’havia de dur al taller de reparació i fer-ne servir 
una de recanvi, el so de la màquina nova li atacava els nervis. Molts anys després que 
James morís, la seva mecanògrafa devota, Theodora Bosanquet, afirmava que encara 



rebia dictats d’ell. De fet, gràcies a la seva mèdium, Bosanquet es va assabentar que 
Thomas Hardy, George Meredith i John Galsworthy, tots tan morts com James, 
desitjaven fer servir els seus serveis estenogràfics. 

William S. Burroughs va escriure en algunes novel·les —i potser s’ho creia— 
que una màquina que ell anomenava «The Soft Typewriter» escrivia les nostres vides 
i els nostres llibres. També sabem que Jack Kerouac va escriure A la carretera en un 
rotllo de paper perquè així el fet de canviar el full de la màquina no l’interrompés i 
l’empenyés de nou a la falsedat del món. Kerouac escrivia ràpid: cent paraules per 
minut. Dues setmanes després de començar A la carretera, tenia un paràgraf únic 
de trenta-cinc metres de llargada. Els experts no es posen d’acord sobre si el rotllo 
de paper en qüestió era de paper pintat, de Thermo-fax o de làmines de paper 
d’arquitecte enganxades amb cinta adhesiva.  

Però la màquina d’escriure no va tenir usuaris humans i prou.  També es va 
provar amb micos. De fet, algú es va preguntar quant de temps tardaria un grup de 
micos, asseguts davant de màquines d’escriure, a compondre les obres de 
Shakespeare.1 La pregunta va sorgir com a part de la teoria de la probabilitat i es va 
mirar de resoldre. El rècord mundial de reinvenció shakesperiana correspon a uns 
micos virtuals supervisats per Dan Oliver, a Scottsdale, Arizona. El 4 d’agost del 
2004, després que el grup hagués treballat durant 42.162.500.000 bilions de bilions 
d’anys mico, un dels micos d’Oliver va escriure la seqüència «VALENTINA. Cease 
toIdor:eFLPoFRjWK78aXzVOwm)-‘;8.t . . .,», els primers dinou caràcters de la qual 
es poden trobar a Els dos gentilhomes de Verona. D’altres grups de micos han 
produït divuit caràcters de Timó d’Atenes, disset de Troilos i Crèssida i setze de 
Ricard II. Desconec si cap d’ells ha rebut algun tipus d’ajut federal. 

També hi va haver mecanògrafs canins. Als anys 60 del segle XX, Elisabeth 
Mann Borgese, filla de Thomas Mann, va entrenar el seu setter anglès, Arlecchino, 
perquè escrigués amb el nas per mitjà d’una màquina elèctrica construïda amb 
aquesta intenció. Després d’un any i de moltes racions de carn picada crua, Arli va 
aconseguir mecanografiar vint paraules senzilles. Tot i això s’equivocava molt i quan 
Borgese, deixant de banda els dictats, va mirar d’induir-lo a què expressés els seus 
pensaments, el gos es va desanimar i va començar a destrossar la màquina amb les 
potes. Borgese va enviar alguns fulls de l’escriptura d’Arli a un crític de poesia, que 
va contestar que el gos tenia una «afinitat evident amb els grups concretistes del 
Brasil, Escòcia i Alemanya». 

 

 

                                                           

1 El teorema dels micos infinits diu que un mico repicant tecles a l’atzar durant una quantitat 
infinita de temps escriurà, amb tota seguretat, un text concret, com l’obra completa de William 
Shakespeare. De fet, el mico seria capaç d’escriure qualsevol tipus de text finit un nombre 
infinit de vegades. Tanmateix, la probabilitat que els micos que omplen l’univers observable 
escriguin una obra de Shakespeare com Hamlet és extremament baixa (però tècnicament no 
és zero). En aquest context, el mico no és un mico real sinó una metàfora d’un aparell abstracte 
que produeix una seqüència a l’atzar de lletres i símbols. (N. del t.) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si ens fixem en la relació física que mantenim amb la màquina d’escriure i 
amb l’ordinador, ens adonarem que s’assembla tant com un cop de puny a una 
encaixada. Quan treballem per mitjà d’un ordinador personal, fem servir les 
mateixes habilitats mecanogràfiques que quan ho fem amb una màquina d’escriure, 
però el contacte no és el mateix. A l’ordinador, els dits corren lleugers damunt les 
tecles, fent un so suau. En canvi, a la màquina d’escriure havíem de clavar-hi els dits 
i la reacció era un clac ben sonor. Això ens agradava. De fet, als anys 40 es va posar 
al mercat una màquina silenciosa i ningú no la va voler. El soroll ens indicava que 
havíem aconseguit alguna cosa. El carro tornava: una altra línia acabada!; havíem de 
canviar el paper: un altre full enllestit! 

La qual cosa ens porta a la pàgina en blanc. Mallarmé va parlar de la 
incertesa amb què afrontem un full en blanc i mirem, en va, d’abocar-hi els nostres 
pensaments amb una certa precisió. Una pàgina escrita en una màquina manual era 
com el registre de la tortura del pensament. Amb l’ordinador, la situació és del tot 
diferent. La pantalla, una mena d’espai indeterminat, no sembla tan vulnerable com 
la pàgina. I, com que el que hi escrivim implica tan poc esforç i es pot esborrar sense 
que deixi cap traça, el text final enterra l’evidència de la nostra lluita, fent veure que 
el que hem escrit és el que havíem tingut al cap des del principi. Hi ha qui suggereix 
—Derrida i Baudrillard— que l’ordinador ens condueix a un món en què la diferència 
entre cert i fals ja no ens fa dubtar o enfadar: la falsedat se suposa. L’espúria perfecció 
de la pàgina generada per l’ordinador és un bon exemple d’aquest fet.  

Una altra qüestió que cal considerar és l’efecte que l’ordinador, amb les seves 
possibilitats sorprenents, ha tingut en els escriptors. Només un exemple: la facilitat 
amb què podem moure un bloc de text. Ressaltem, piquem control X, movem el 
cursor, piquem control V, i, apa, el paràgraf ha canviat de lloc. Per descomptat, en 
un text mecanografiat també podíem canviar coses de lloc, però tot aquell enrenou 
amb les tisores i la cinta adhesiva feia que ens ho penséssim dues vegades, i potser 
era més assenyat dubtar abans de canviar l’ordre en què el nostre cervell produïa els 
pensaments. Els darrers anys, he llegit molts textos que semblava que diguessin: 
«Aquest paràgraf és aquí perquè sembla un bon lloc per encabir-lo». Encara més: 
com que ens permet de moure el text fàcilment, l’ordinador ens anima a escriure en 
unitats mòbils. En la novel·la que va guanyar el Premi Booker britànic l’any 2006, 



L’herència de la pèrdua,2 de Kiran Desai, a cada tres pàgines hi ha una línia d’espai 
que indica un canvi de pensament. Això fa que el to sigui lleuger, condescendent, 
com en la majoria dels estudis potsmoderns. 

Però, en general, encara domina la noció que els escriptors que fan servir la 
màquina senten que el text els és dictat. Paul Auster és un altre autor que se sent 
encisat i controlat per la màquina d’escriure. Tot plegat té sentit, encara que sigui 
com a versió moderna d’una teoria poètica antiga: la musa parlava a Virgili; el 
rossinyol parlava a Keats; la màquina d’escriure, a nosaltres. També pot ser una 
mena de desig inconscient. La majoria d’escriptors no saben d’on els venen les idees, 
o si realment són bones. Que bonic, per tant, imaginar que han estat produïdes per 
un agent independent que, tot i que això fa força por, sembla que sabia què duia entre 
mans. En tot això, tanmateix, crec que un factor fonamental és el so autèntic de la 
màquina, el clic-clac reiteratiu. L’heroïna de la primera novel·la de Muriel Spark The 
Comforters (1957) és un exemple interessant del que diem. Aquesta dona, la 
Caroline, una crítica literària, fa poc que s’ha convertit al catolicisme (com va fer 
Spark) i pateix una mena de crisi religiosa. Una nit, es pregunta si ha fet res que 
pugui ofendre la seva amiga Helena: 

«Comptat i debatut, no creia que hi hagués d’haver cap problema amb l’Helena. 
Aleshores va sentir el so d’una màquina d’escriure. Semblava que provenia de 
darrere de la paret de l’esquerra. El so va desaparèixer i immediatament una veu va 
expressar els seus pensaments: Comptat i debatut, no creia que hi hagués d’haver 
cap problema amb l’Helena.» 

Ben aviat això passa tothora. Spark escriu una frase, aleshores la Caroline 
sent una veu que diu aquella frase mateixa, junt amb el so d’una màquina d’escriure. 
Això, per descomptat, és una manera excel·lent d’emmotllar la narrativa amb 
reflexivitat modernista, que ressalta l’inventor darrere de la il·lusió. Ara, el fet que 
l’experiència de la Caroline es repeteixi no resta realisme a la novel·la; ans al contrari, 
la fa més real perquè és la transcripció d’una experiència espiritual. La sensació de 
la Caroline que la seva història està sent escrita mentre la viu esdevé anàloga de 
l’antic problema de la predestinació contra el lliure albir, i el clic-clac de la màquina 
d’escriure esdevé el pols del destí, com el tic-tac d’un rellotge o el martelleig de «El 
cor delator» de Poe. Com ens agradaria que s’aturés! I si s’atura, estem morts. La 
màquina d’escriure alimentava aquesta història. Ara que ha desaparegut, què 
s’inventaran els escriptors per donar emoció a les seves vides?  

 

 

 

 

 

 

THIERRY GUITARD és crític literari i col·labora amb The New Yorker.  

                                                           
2 DESAI, KIRAN. L’herència de la pèrdua. Barcelona: Editorial Integral, 2007 (traducció d’Anna 
Turró Armengol).  

https://www.lacentral.com/search/avanzada/?go=1&editorial=Integral


La rima i el ritme de tot plegat 
WILLIAM SAROYAN 

 

ins a 16 anys vaig tenir moltes bicicletes. No sé on van anar a parar. 

Tanmateix, recordo que hi corria tant que sempre se m’espatllaven. Com que 

els radis de les rodes em saltaven constantment, anava amb les rodes tortes. 

Les cadenes se’m trencaven. Quan accelerava i esprintava, engrapava els manillars 

amb tanta força que saltaven i sempre els havia de lligar. Però el que vull recordar de 

les meves bicicletes és la manera com les conduïa, què pensava mentre ho feia i la 

música que em venia al cap. 

Abans de res, aquelles bicicletes sempre eren de segona mà. Eren primes, 

dures, fortes, lleugeres i pensades per a fer-se servir. Les duia amb velocitat i estil. 

Gràcies a portar-les, vaig descobrir molt sobre l’estil. Estil literari, vull dir. Estil en 

tots els sentits. Jo no anava en bicicleta per plaer. Hi anava per arribar a algun lloc, i 

no em refereixo de casa meva a San Benito, Fresno, fins a la biblioteca pública. Vull 

dir que hi anava per anar a parar a algun lloc, jo. A la bicicleta no hi feia el ronsa. De 

vegades, de camí a casa per anar a sopar i a dormir, descansava a la bicicleta, després 

de tot un dia d’haver-la fet servir sense parar: inclinava el seient una mica cap a 

l’esquerra, pedalava amb la cama esquerra, mentre l’altra descansava al seient, i 

deixava que la bicicleta es gronxés d’una banda a l’altra mentre anava avançant. 

L’estil que vaig aprendre fou aquest: vaig aprendre a fer via. Vaig aprendre a captar 

a l’instant com avançava la bicicleta, com portar-la dreta, on era jo, on seria aviat, i 

on, sense cap dubte, acabaria arribant. 

Al final sempre anava cap a casa a sopar i a dormir. 

Aprenem estil a partir de tot, però jo vaig aprendre el meu gràcies a les coses 

en què em movia, i com que escriure és una quelcom que implica moviment crec que 

vaig tenir sort d’aprendre d’aquesta manera. 

Una bicicleta pot ser una bona companya per a un ritual important. Al 

ciclista, moure les cames a un ritme constant li aporta ben aviat un coneixement 

valuós del ritme i un respecte sensat pel temps i la importància dels horaris. 

Hi ha moltes coses que provenen del ritme, potser totes. L’acció física imposa 

accions d’un altre ordre: de la ment, de la memòria, de la imaginació, dels somnis, 

de l’esperança, de l’ordre, etc. L’acció física també estableix un respecte profund per 

l’elegància, la correcció, l’efectivitat, el deseiximent, la naturalitat, etc. Al ciclista, la 

imaginació li ensenya la manca potencial de límits de totes les coses. Descobreix que 
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hi ha moltes maneres excel·lents d’anar en bicicleta de manera efectiva, i el 

coneixement d’aquestes maneres i el fet de comparar-les li dona el coneixement d’un 

potencial paral·lel en totes les accions. La música i la memòria neixen de la 

imaginació. 

Al principi, vaig sentir moltes grans simfonies que cap compositor mai no ha 

dut al paper i que cap orquestra mai no ha interpretat. Això s’entén, espero. Com es 

diu habitualment, em van venir. Vaig néixer inquiet i sempre he tingut ganes de fer 

coses. Mai no en tenia prou. Volia voltar. Això em podria haver esgotat, però el que 

va fer, de fet, va ser refrescar-me i enfortir-me. Voler moure’m i no poder m’hauria 

proporcionat un altre tipus de força, però la que vaig rebre va ser la que prové de 

voler moure’s i aconseguir-ho. Voler cercar i fer-ho. 

Pel camí vaig trobar totes les coses sense les quals mai no hauria pogut ser 

l’escriptor que soc. Encara no tenia 15 anys que ja havia entès força coses gràcies a 

anar en bicicleta durant tant de temps, sobre estil, velocitat, elegància, propòsit, 

valor, forma, integritat, salut, humor, música, respiració i finalment i, potser, 

sobretot, la relació entre el començament i el final. 
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Quan el tren va abraçar el planeta amb 

els seus raïls 

ROCÍO ROBLES TARDÍO 

l ferrocarril, al segle XIX, no tan sols representava una manera nova, ràpida i 

còmoda de traslladar-se d’un lloc a un altre, sinó que aquest monstre de ferro 

que foradava muntanyes era la millor manera de travessar alguns paratges. 

Com que va recórrer regions que fins aleshores havien estat verges per a molts ulls, 

el tren va recuperar, va desvelar i va ajudar a escriure la història dels pobles. Aquestes 

tasques van ser algunes de les que va assumir des que es va posar al servei de la 

indústria i l’art. La conjunció d’aquests propòsits amb la idea que els avenços 

científics eren la millor prova del progrés de les nacions va animar la Societat 

Fotogràfica de París a organitzar la primera Missió heliogràfica. El mes de gener de 

1851 la Comissió Nacional Francesa de Monuments Històrics va constituir la Missió 

heliogràfica, i per a dur-la a terme va convocar cinc fotògrafs: Hyppolite Bayard, 

Mestral, Gustave Le Gray, Le Secq i Édouard Baldus. Tret de Bayard, tots  tenien 

poca experiència en el món de la fotografia i procedien del camp de la pintura. A 

partir del mapa de les línies ferroviàries franceses —l’esquema primordial de les 

quals havia quedat establert el 1842—, els van assignar una ruta a cadascun.1 Amb 

les seves càmeres, aquests fotògrafs van contribuir a la recuperació i restauració2 

gràfica de la història de França; i amb els raïls van embastar les empremtes, ruïnes i 

monuments d’aquest país. El ferrocarril i la fotografia van significar una manera 

nova de considerar els temps històrics: el passat quedava sintetitzat en un conjunt 

d’imatges recollides des de l’interior d’un vagó i era el tren mateix que unia i aportava 

sentit a aquesta reconstrucció històrica visual. Així, tant les finestres dels trens com 

les càmeres fotogràfiques es van convertir en màquines d’emmarcar i de fabricar 

imatges de consum diari destinades a un públic que, des de casa seva, prenia 

possessió del món. 

                                                           
1 Una decisió lògica, ja que el tren havia de ser el seu mitjà de transport principal durant les 

seves respectives missions. 

2 Viollet-le-Duc al seu Dictionnaire raisonné de l’Architecture Française (1869), a l’entrada 

«Restauration», elogiava la fotografia pel detall i la capacitat de precisió que oferia, i 

assenyalava que era clau per a la reconstrucció històrica dels monuments. A parer seu, la 

fotografia havia de posar-se al servei de l’exhaustiva reconstrucció arqueològica de les ruïnes. 

Aquest criteri també el va defensar François Arago davant la Comissió científica de l’Institut 

de França el 1839. 
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La revista La Lumière3 (1851-1864) fou la primera gran empresa editorial 

que es va ocupar de la fotografia com a nova manifestació artística de naturalesa 

científica, sense obviar, alhora, el paper que els ferrocarrils havien de representar 

per al desenvolupament de la fotografia. Enmig de la competició que es va desfermar 

per crear i difondre les imatges del país, la revista va iniciar un procés d’eliminació 

dels trens de la vista del públic. Així, en les seves pàgines el tren restava en segon 

terme i els viatges es recreaven als apartaments privats quan es comentaven i 

admiraven els àlbums fotogràfics. És per això que no hi ha trens en les heliografies i 

fotografies d’Édouard Baldus, Le Secq, Collard i altres fotògrafs contemporanis; o 

quan apareixen ho fan amb les locomotores apagades, tal com havien estat exhibides 

a les exposicions universals de Londres (1851) i París (1855), divinitats invisibles que 

impulsaven i feien possibles els viatges però que no es podien manifestar. En aquest 

sentit, la literatura científica va transformar el fum que produïen les calderes en una 

mena de buf espiritual que conduïa al progrés de la humanitat. Així és com ho va 

descriure el crític de La Lumière, Henri de Lacretelle, quan va declarar que amb 

aquelles imatges davant els ulls sentia que viatjava: 

«Hem continuat la nostra peregrinació pels tallers de fotografia, o, més aviat, el 

nostre viatge pels llocs i els monuments que mans enginyoses han furtat al llapis que 

les il·luminava.4 Ens va semblar, per la rapidesa i les meravelles d’aquest passeig, 

que el mitjà de transport idoni havia estat inventat i que un buf ens transportava [...] 

Davant els nostres ulls es desplegava una acumulació tan gran de teulades 

harmonioses i de cims que hauríem cregut que vogàvem per l’espai amb la vela de la 

fantasia atrapant al vol meravelles arquitectòniques si, al minut següent, no ens 

haguéssim trobat sota l’ombra mateixa del monument divisat abans i al lloc on la 

mirada ho abraça tot en conjunt i amb tots els detalls...»5 

                                                           
3 La Lumière. Revue de la photographie. Beaux-arts-Héliograhie-Sciences fou fundada el 

1851 i dirigida pel baró R. de Monfort, que també era membre fundador de la Societat 

Heliogràfica de París. Va aparèixer coincidint amb l’Exposició Internacional de Londres, un 

aparador on es va poder comparar el grau de desenvolupament industrial, tècnic i artístic de 

cada país. La revista La Lumière va funcionar com a vehicle difusor perfecte del nou ordre 

material del món que els mitjans tècnics de reproducció havien ajudat a organitzar i a fer 

visible. 

4 La llum, que havia donat nom a la revista, també és el que permet que el fragment de realitat 

enquadrat en l’objectiu de la càmera fotogràfica quedi imprès en la placa impregnada de 

col·lodió. A La Lumière definien l’heliogravat com l’art que transforma un raig de sol en un 

llapis intel·ligent. 

5 Henri de Lacretelle, «Revue de photographie II», La Lumière, nº13, any II, dissabte 20 de 

març de 1852. 



Lacretelle assenyalava així un dels subterfugis amb què tant la crítica com 

els artistes van aconseguir eliminar la presència de les locomotores de la vista: en 

espiritualitzar el fum, aquest ja no era la marca de la producció i de la circulació de 

mercaderies, sinó de la creació artística i un motiu de fantasia. La manca de fum 

també es pot explicar per mitjà de qüestions d’ordre tècnic, per exemple, la 

impossibilitat en aquells moments de fixar-lo a la placa. En canvi, per a molts dels 

pintors contemporanis que hi havia entre aquells fotògrafs, el fum era un ingredient 

obvi i indispensable per a definir i representar l’energia de les màquines que 

permetien que els elements s’ordenessin en la tela. En les seves creacions 

pictòriques, el fum era un agent actiu. 

 

Com ja van advertir els sansimonians al començament del segle XIX, el 

ferrocarril va canviar la faç de la terra, i no tan sols pel que fa a l’aspecte, sinó també 

a la representació. Precisament, el que els fotògrafs de la Missió heliogràfica van 

demostrar el 1851 fou que ells mateixos, en el compliment de la seva missió, van fer 

visibles els punts dels mapes que les companyies ferroviàries els van lliurar. Aquests 

mapes eren marques enfilades en una línia i la feina dels fotògrafs consistia en la 

il·lustració de les llistes de noms d’estacions. Els mapes, a més, eren la constatació 

que gràcies al desenvolupament progressiu de les vies fèrries hom aconseguia el 

control del món. Amb una visió optimista, es podria dir que, al final del segle XIX, el 

món estava completament jalonat per vies i estacions; i la xarxa ferroviària mundial 



era tan extensa que els poetes es van encaterinar amb la imatge de la Terra com un 

gran cabdell de ferro: «... Sota la xarxa de raïls tenim el món empresonat!».6 

Si els fotògrafs i enginyers s’afanyaven per organitzar el món 

topogràficament i visualment, els humoristes gràfics també traduïen la nova 

cartografia mundial amb agudesa sintètica i una acritud dramàtica abstracta. El 

1845, el dibuixant Cham va fer una pàgina doble per a L’Illustration titulada 

«Quelques épisodes de l’épopée des chemins de fer». A una línia recta dividida en 

segments irregulars, emmarcada en un rectangle i acompanyada per les paraules 

«chemin de fer», la va titular: «Une ligne de chemin de fer d’après le plan des 

ingénieurs». Més que suavitzar les coses, Cham denunciava amb ironia que els 

enginyers i artistes afectats i contaminats pels ferrocarrils s’havien lliurat cegament 

a una tasca de depuració i devastació. Les missions principals dels enginyers eren 

treure, foradar i excavar muntanyes, o fer prospeccions com els arqueòlegs per 

descobrir les petjades de la història i implantar el tren en el paisatge. La fotografia i 

les arts plàstiques també es van lliurar a aquesta tasca, i més tard ho va fer el cinema. 

Després de l’aparició del ferrocarril calia fer tasques de familiarització, aplanament 

i embelliment de l’aspecte del planeta; calia actualitzar el valor de les ruïnes i 

convertir les locomotores en objectes artístics i en armes de denúncies. Si aquest era 

el somni abstracte dels enginyers, tal com el va dibuixar Cham, la realitat dels trens, 

en canvi, la va traçar en una segona vinyeta: «Aspect réel de la même ligne». Ara 

aquella línia recta apareixia diverses vegades corbada, com si es tractés d’una corda 

llarga destensada que al llarg de la seva distensió deixava créixer la vida sota la forma 

de cases i d’arbres. 

 

                                                           
6 Citat a «Les lettres et le Rail», Nord-Magazine, nº 36, any III, desembre de 1930, pàg. 39. 



En aquesta vinyeta Cham reconeixia la relació íntima i genealògica que hi 

havia entre els vagons, les atraccions de fira i les muntanyes russes, entre els viatges 

en comú i l’experiència del vertigen, en definitiva, entre els trens, les emocions i la 

possibilitat de la vida. Allà on hi havia caiguda, on hi havia gravetat, hi havia 

experiència sensible, homes i viatgers. Les obres dels enginyers, en canvi, 

atemptaven contra el principi de gravetat —ponts, torres, xarxes ferroviàries de via 

estreta i de cremallera—, i amb les seves intervencions pretenien salvar les 

irregularitats topogràfiques, homogeneïtzar el terreny. En empresonar la terra amb 

raïls demostraven que el planeta ja no era infinit, sinó mesurable i, sobretot, 

transitable. Fou en els àmbits de la literatura, la fotografia i la pintura, a més de 

l’arquitectura, on es va iniciar, durant la primera meitat del segle XIX, aquesta tasca 

de propaganda i de familiarització amb el món dels trens. L’objectiu que perseguien 

era, en primer lloc, fer front a les reaccions d’estupefacció i pànic que la convivència 

amb la locomotora, la bèstia d’acer o el monstre de ferro —tal com es va batejar 

aleshores amb una terminologia de naturalesa romàntica— havia provocat entre els 

seus usuaris reals i potencials. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROCÍO ROBLES TARDÍO (1976) és doctora en Història de l’art i fa classes 

d’aquesta matèria a la universitat Complutense de Madrid. Ha col·laborat amb el 

Museu d’art contemporani Esteban Vicente de Segòvia i el Museu Thyssen-

Bornemisza de Madrid. El seu llibre Pinturo de humo. Trenes y estaciones en los 

orígenes del arte moderno (2008) és molt recomanable.  



 

 



Jardí, cendra (fragment) 

DANILO KIŠ 

 la dreta de la porta, al costat de la finestra, hi havia la màquina de cosir de 

la meva mare, un sòlid acoblament metàl·lic de ferro colat, semblant als arcs 

dels ponts ferroviaris. En la base, aquests arcs acaben amb unes rodetes, 

també de ferro colat negre. Els pedals estan units a la roda mitjançant una biela 

doblement articulada que fa angle. A les ranures de la roda hi ha la corretja de 

transmissió cilíndrica, les dues extremitats de la qual s’uneixen per mitjà de dues 

grapes metàl·liques. La segona roda acanalada, molt més petita que la primera, és a 

la part superior de la màquina, just al costat de la lluent roda de transmissió de radis 

estrellats i curts. El cap de la màquina, un gran colze negre, està lacat, i a la banda 

esquerra, on hi ha el complicat mecanisme de l’agulla i de les canilles invisibles, 

acaba en dos eixos cilíndrics, que recorden les banyes d’un cargol. Quan la màquina 

està en funcionament, les canilles invisibles filen un bri de seda, com fan els cucs de 

seda o les aranyes. A banda dels eixos mecànics verticals que hi ha al cap de la 

màquina, i de la brillant roda de transmissió —tot d’acer cromat relluent—, la resta 

de parts de ferro estan pintades de negre. Els laterals estan units interiorment per 

una peça quadrilàtera en forma de trapezi on hi trobem les grans lletres 

semical·ligràfiques de Singer. A la banda on els laterals s’eixamplen, apareix a tots 

dos costats, de manera simètrica, l’emblema de la firma, com dues aranyes enormes. 

En realitat, analitzant-ho amb més compte, observem, no sense astorament, que 

aquestes aranyes, teixides als racons de l’estructura de ferro dels laterals, no són de 

fet aranyes, sinó una canilla augmentada cent vegades amb un carret en el qual 

s’enrotlla un fil (que amb l’augment queda tan gruixut com una corda i per això costa 

tant de reconèixer) que, imitant una lletra S, fa l’efecte d’unes potes d’aranya. Aquest 

emblema, com en els escuts dels nobles, està pintat de groc or, igual que els arabescs 

del cap lacat de la màquina. Aquests arabescs comencen a escrostonar-se, el 

revestiment daurat es desprèn en fines pel·lícules. La safata de fusta contraplacada 

també comença a escrostonar-se, sobre tot al les vores. Primer s’infla a causa dels 

canvis de temperatura i de la humitat, després comença a arrugar-se i a esquerdar-

se com les ungles malaltes. Un petit emblema de coure, el·líptic com un medalló, i 

també groc i brillant, està fixat al coll esvelt de la màquina mitjançant dos cargols 

dentats. En aquest emblema hi apareix la mateixa canilla-aranya, l’única diferència 

és que ara es distingeix molt millor perquè és més petit. Al voltant, com en les 

monedes, hi ha gravat el relleu THE SINGER MANF. CO. TRADE MARK. Quan accionava 

els pedals, la màquina es posava a fer remor com una lira. En certa ocasió vaig trencar 

una agulla i la meva mare em va prendre la corretja de transmissió. Però ara tant se 

val. De tornada a casa, abans d’adormir-me, la meva mirada queia damunt aquesta 

màquina, i, sense cap dubte a conseqüència del llarg viatge en tren i de totes les 
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impressions sonores que havien quedat en la meva oïda, em semblava que estava 

funcionant. Sentia com en vibraven les rodes i com les corretges lliscaven suaument. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANILO KIŠ va néixer a Subotica (Sèrbia) l’any 1935 i va morir a París el 1989. És 

un dels narradors i intel·lectuals europeus més importants de la segona meitat del 

segle xx. També va excel·lir com a traductor. La seva obra destaca per la barreja de 

fonts literàries i de no-ficció. La literatura de Kiš remet a Borges, Kafka i Schulz, 

entre d’altres. En el rerefons dels seus relats sempre hi ha la crítica als dos 

totalitarismes que van arranar el segle passat. Kiš ha estat traduït a més de vint 

llengües. En català tan sols se n’ha publicat Una tomba per a Boris Davidovič, 

traduït per Simona Škrabec. 



Voltaire: una vida 
ALLAN MASSIE 

oltaire va ser l’escriptor més famós de la seva època. Avui dia, els seus llibres 

es llegeixen poc. Càndid encara és popular i la seva història del regnat de 

Lluís XIV, tot i que ha estat superada pels estudis moderns, encara és 

interessant i entretinguda. Les obres de teatre de Voltaire ja no es representen i ningú 

no en recorda la poesia. La seva obra completa ocupa files ben llargues als prestatges 

de les biblioteques i s’han publicat més de 10.000 cartes signades per ell, però els 

llibres amb prou feines els obre ningú i les cartes són material pels biògrafs. Ara bé, 

fins i tot gent que no n’ha llegit ni una línia coneix el seu nom. És, com el Dr. Johnson, 

una figura gran i significativa, tot i que, en el cas de Voltaire, sense l’avantatge d’un 

Boswell. 

«La veu de Voltaire és la veu de la Il·lustració», escriu Ian Davidson a la 

introducció de la seva admirable biografia.1 «Fou el primer exemple d’una celebritat 

internacional de debò i un dels primers intel·lectuals públics europeus, independent 

de qualsevol patró o amo... Va ser la popularitat de Voltaire el factor que el va 

convertir en el pare de la Il·lustració.» Si va esdevenir un dels primers defensors dels 

drets humans va ser perquè «era famós i ric». Cal dir que la seva fortuna no provenia 

tant dels guanys literaris com de l’especulació i el préstec. Ara bé, li va permetre el 

que necessitava, és a dir, independència.  

En molts sentits, no era un personatge atractiu. Garrepa, presumptuós, 

bel·ligerant, fals, cautelós sovint fins al punt de la timidesa, afalagava els poderosos, 

com Frederic II de Prússia, però per darrere els menystenia. Mentia quan li convenia. 

Va publicar llibres, després va negar haver-ho fet, i finalment va carregar les culpes 

als impressors per, segons ell, haver actuat sense els seu permís. Va atacar l’Església 

catòlica d’una manera tan ferotge que el deista Gibbon2 el va descriure com un 

«fanàtic, un fanàtic intolerant». 

Curiosament, el gran historiador del declivi de l’Imperi romà no va ser capaç 

d’entendre els problemes de Voltaire. Tots dos eren homes de la Il·lustració, dues de 

les ments més grans de l’època conjuntament amb Montesquieu i Hume. Però a Gran 

Bretanya Gibbon i Hume podien publicar el que volguessin; l’únic que havien de 

témer era la desaprovació social i l’enveja dels crítics. Per a Voltaire era diferent. Els 

països protestants havien tingut les seves revolucions socials als segles XVI i XVII. 

«Les tradicions d’aquests països, l’esperit de les seves lleis —com escriu Hugh 

                                                           
1 DAVIDSON, Ian. Voltaire: A Life. Nova York: Pegasus Books, 2012. (N. del t.) 
2 Edward Emily Gibbon (1737-1794) va ser un historiador britànic, famós pel seu monumental  
The History of the Decline and Fall of the Roman Empire. 
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Trevor-Roper— s’havien adaptat a les estructures socials noves.» A França, no. La 

llibertat d’expressió estava restringida per la censura i reprimida per l’Església i els 

tribunals, coneguts com a parlements. A Gran Bretanya, l’establishment estava en 

sintonia amb la Il·lustració: David Hume, tot i ser famós pel seu ateisme, va ser 

convidat per l’arquebisbe de Canterbury al Palau de Lambeth. En canvi, l’arquebisbe 

de París hauria tancat Voltaire a la Bastilla (on, de fet, ja havia passat alguns mesos 

quan era jove). Aquest és el motiu pel qual Voltaire, prudentment, va escollir viure a 

la frontera amb suïssa, zona que podia creuar si amenaçaven la seva llibertat. De fet, 

tot i que la fama de Voltaire era la seva protecció, va viure molts anys amenaçat. 

Era un home de mitjana edat quan va esdevenir el que ara anomenaríem un 

activista a favor dels drets humans i contra la crueltat i la indecència de la llei. Dos 

casos espantosos fan fer que actués. El primer va ser el de Jean Calas, un mercader 

protestant, acusat pel Parlement de Tolosa d’haver assassinat el seu propi fill. La 

base de l’acusació era que el fill havia intentat convertir-se al catolicisme. Calas fou 

torturat i després executat d’una manera bàrbara. Com Voltaire va descobrir, no hi 

havia cap prova contra Calas, que segur que era innocent. El segon cas va afectar un 

jove aristòcrata, chevalier de la Barre, executat per blasfèmia, tot i que amb tota 

probabilitat l’única cosa de què era culpable era de beure massa i d’estupidesa. L’atac 

de Voltaire contra la immoralitat de la llei va exposar a la llum la naturalesa de l’Estat 

francès. Hi havia un abisme entre el punt de vista que representaven les seves 

institucions i les idees socials i ètiques avançades de la Il·lustració. La crítica de 

Voltaire va debilitar l’autoritat del règim i va preparar el camí per la Revolució. Tot i 

que els seus darrers dies es va reconciliar amb l’Església (cosa que és potser l’exemple 

del seu perfecte escepticisme), la importància de Voltaire com a precursor de la 

Revolució va ser reconeguda el 1791 quan els revolucionaris «van traslladar les seves 

restes des de l’abadia de Scellières fins al Panteó de París, on van organitzar un 

funeral espectacular, amb la pompa revolucionària en el seu esplendor, dotze cavalls 

i tot». Els revolucionaris van celebrar els atacs de Voltaire a la injustícia i van declarar 

que «havia inspirar tolerància i reclamat els drets de l’home contra la servitud i el 

feudalisme». 

El seu primer biògraf, Nicolas de Condorcet, editor de setanta volums de la 

seva obra, va resumir les fites de Voltaire: «Hem oblidat la seva glòria literària igual 

com la va oblidar ell mateix. Sembla que ell només reconeixia una glòria: la d’haver 

venjat la humanitat i rescatat víctimes de l’opressió». Però en el seu dia, els llibres 

de Voltaire —especialment l’Essai sur les moeurs et l’esprit des nations— van ser 

molt influents, i aquest infidel va ser recompensat amb un homenatge encès per part 

de l’historiador escocès William Robertson, que, a més, era pastor presbiterià, 

director de la Universitat d’Edimburg, i moderador de l’Assemblea general de 

l’Església d’Escòcia. El geni de Voltaire, va escriure, va ser «tan innovador com 

universal». 

 



Ian Davidson li ha fet justícia en aquesta rica biografia, que no amaga cap de 

les debilitats i defectes del seu heroi, la qual cosa fa que la grandesa de Voltaire brilli 

encara més. 

 

ALLAN MASSIE (1938) és un periodista i novel·lista escocès. Ha col·laborat amb 

els diaris Glasgow Herald, Sunday Times Scotland, Daily Telegraph i Daily Mail. 

En el món de la ficció ha conreat el gènere de la novel·la històrica. És l’autor de 

biografies de Muriel Spark i de Lord Byron.  



Stalker. La Zona de Tarkovski 

SERGE DANEY 

talker és una pel·lícula soviètica (a parer meu, la millor de les sis que ha dirigit 

Tarkovski), però to stalk és un verb anglès (un de regular) que vol dir ‘sotjar 

de prop’ i que s’acostuma a fa servir en l’àmbit de la caça. És una manera 

d’apropar-se caminant; un pas, gairebé una dansa. Durant l’stalk, la part del cos que 

té por resta enrere, i la que no en té vol avançar. Amb les seves pauses i els seus 

esglais, l’stalk és la marxa dels qui avancen en un terreny desconegut. A Stalker el 

perill és arreu però no té rostre. El paisatge tampoc no té límit ni horitzó ni nord. Hi 

trobem tancs, fàbriques, canalitzacions gegants, una via fèrria, un cadàver, un gos, 

un telèfon que encara funciona, però la vegetació és a punt de recobrir-ho tot. Aquest 

paisatge industrial fossilitzat, aquest racó del segle XX esdevingut estrat geològic (es 

nota que Tarkosvki va fer de geòleg a Sibèria des del 1954 al 1956), és la Zona. A la 

Zona no hi podem entrar, ens hi hem d’esmunyir (hi ha uns soldats que la vigilen). 

No s’hi camina pas; tan sols s’hi pot stalk. 

Al cinema hi hem vist vagarejos urbans, cowboys que avancen coquetament 

fent passes curtes abans de disparar i parelles que ballen, però mai no hi havíem vist 

l’stalk. La pel·lícula de Tarkovski és, abans de res, un documental sobre una manera 

de caminar que potser no és la millor (sobretot a l’URSS), però és el que ens resta 

quan tots els punts de referència han desaparegut i tot és incert. Stalker és, per tant, 

una innovació: una càmera segueix tres homes que acaben de penetrar en la Zona. 

On han après a caminar així? D’on venen? I com és que estan tan familiaritzats amb 

aquesta no man’s land? Que potser som davant la falsa familiaritat del turista que 

no sap on anar, què mirar, què témer? Un dels homes tan sols porta una ampolla de 

vodka dins una bossa de plàstic: acaba de participar en una borratxera amb gent de 

l’alta societat. L’altre, en canvi, duu alguna cosa secreta en una motxilleta. El tercer 

—l’stalker— no fa res més que llançar mirades furtives i expressions d’entusiasme 

ràpidament avortades. Abans no ens dediquem a cercar les innombrables 

interpretacions que aquesta pel·lícula calidoscòpica ofereix, caldria que ens fixéssim 

de ben a prop en la manera com aquests tres actors russos excel·lents (Alexander 

Kaidanovski, Anatoli Solonitsin i Nicolai Grinko) es mouen dins la Zona. 

Ara bé, la pel·lícula no comença d’una manera tan abrupta: hi ha una mica 

més d’ordre, però no gaire. Tot adaptant lliurement una novel·la de ciència-ficció 

dels germans Strugatski, Tarkovski imagina que després d’un accident misteriós una 

part del planeta ha canviat: és tan perillosa que se n’ha prohibit l’accés. Aquesta part 

maleïda és la Zona: un retorn a l’estat salvatge, una reserva de fantasmes, un territori 

d’una bellesa lúgubre. Un seguit de personatges marginals, a canvi de pocs diners, 

ajuden a visitar-la. Aquests guies, que viuen miserablement entre dos mons, són els 
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stalkers. El de la pel·lícula —una mena de guia turístic, una mica il·luminat i molt 

pobre— en aquest cas acompanya un Escriptor i un Professor. L’Escriptor (l’home de 

la bossa de plàstic) dubta de tot, sobretot de si mateix. El Professor (l’home de la 

motxilleta) no parla gaire, però li ronda una idea pel cap. Resulta que el viatge 

d’aquestes tres persones té un objectiu: al bell mig de la Zona hi ha una cambra que 

es veu que satisfà les demandes dels qui hi penetren. Això diuen. 

Quan arriben davant la cambra, l’stalker i els seus dos clients fan figa: ningú 

no en travessarà el llindar. Primer, per por; després, per seny. Per por: si la cambra 

és un frau, seria humiliant haver semblat que hi crèiem; i si realment satisfà tot el 

hom li demani, ja no deu quedar res per demanar. Per seny: no es pot viure sense 

absolut, cert, però l’absolut no és pas un lloc, és un moviment. Un moviment que fa 

derivar, que trasllada. Al cap i a la fi, tant hi fa en què creguem o no; tant hi fa si hi 

creiem, si creiem creure-hi o si creiem que d’altres hi creuen. El que és important és 

començar a moure’s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com a espectador és impossible estar-se de sotjar el bosc de símbols que és 

aquesta pel·lícula. El guió de Tarkovski és una màquina prou infernal com per no 

excloure cap interpretació a priori. En un calidoscopi hi podem veure moltes coses. 

La Zona pot ser el planeta Terra, el continent soviètic, el nostre inconscient o la 

pel·lícula mateixa. L’stalker podria ésser un mutant, un dissident, un psicoanalista 

embogit, un predicador a la recerca d’un culte o un espectador. Podem jugar als 

símbols amb la pel·lícula, però es tracta d’un joc del qual més val no abusar-ne (de la 

mateixa manera que tampoc no convé fer-ho amb Fellini o Buñuel, uns altres grans 

humoristes de la interpretació). D’altra banda, la novetat i la bellesa d’Stalker són en 

un altre lloc. 



Quan la pel·lícula s’acaba, quan ens hem cansat una mica d’interpretar-la, 

que ens en resta? La pel·lícula i prou, res més. Les mateixes imatges insistents. La 

mateixa Zona amb la presència de l’aigua i el seu clapoteig sinistre, els ferros 

rovellats, la vegetació voraç, la humitat. Com totes les pel·lícules que provoquen una 

furor interpretativa en l’espectador, Stalker impressiona per la presència física dels 

elements, llur existència tossuda, llur manera d’ésser-hi, fins i tot si no hi hagués 

ningú que els veiés, que s’hi aproximés per a filmar-los. Això no és pas un fenomen 

nou: a Andrei Rublev ja hi havia fang, el grau zero de la forma. A Stalker els elements 

hi tenen una presència orgànica: l’aigua de la rosada i dels tolls amara el terra i 

corroeix les ruïnes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les pel·lícules es poden interpretar. Aquesta —tot i que al final no ens revela 

els seus secrets—  s’hi presta. Però no hi estem pas obligats. Una pel·lícula també la 

podem mirar. Podem observar-hi com hi apareixen coses que mai no havíem vist en 

una pel·lícula. L’espectador-observador veu coses que l’espectador-interpretador ja 

no sap veure. L’observador roman a la superfície perquè no creu pas en el fons. Al 

principi d’aquest article, em demanava on havien après l’stalk, els personatges: 

aquesta manera de caminar dels qui tenen por, però que han oblidat l’origen de les 

seves temences. I què n’hem de fer dels seus rostres prematurament envellits, 

aquestes zones minúscules on els rictus han esdevingut arrugues? I de la violència 

obsequiosa del qui espera rebre cops (o a fer-ne si no se n’ha oblidat?). I de la calma 

falsa del monomaníac perillós, i els raonaments buits del qui es troba massa sol? 

Tot plegat no prové tan sols de la imaginació demiúrgica de Tarkovski; això 

no s’inventa pas, ve de fora. Però d’on? Stalker és una faula metafísica, un curs de 

moral, una lliçó de fe, una reflexió sobre la fi del temps; s’hi encreuen cossos i rostres 



que venen d’un lloc que tan sols coneixíem d’oïda. Un lloc del qual crèiem que el 

cinema soviètic no n’havia guardat cap traça. Aquest lloc és el gulag. La Zona també 

és un arxipèlag. Stalker també és una pel·lícula realista. 

* Publicat el 20 novembre de 1981 al diari Libèration. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERGE DANEY (París, 1944 - 1992). Crític cinematogràfic molt influent, va 

col·laborar amb la revista Cahiers du cinéma durant gairebé vint anys. A banda de la 

quantitat ingent d’articles que va dedicar al setè art, va presentar un programa a 

l’emissora France Culture.  



Existeix de veritat el temps... 
 
RAINER MARIA RILKE 
 
 
 
Existeix de veritat el temps, el destructor? 
Quan al cimal en pau enfonsarà el castell? 
Aquest cor que infinitament pertany als déus, 
quan és que el violentarà el demiürg? 
 
Som de debò tan angoixosament frangibles 
com el destí vol fer-nos comprovar? 
La infància, la profunda i plena de promeses, 
a les arrels, més tard emmudirà? 
 
Ai, el fantasma de la caducitat 
travessa com un fum 
aquell qui amb candidesa tot ho acull. 
 
En tant que allò que som, els agitats 
valem entre les forces que perduren, 
com una cosa per a ús dels déus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RAINER MARIA RILKE (Praga, 1875 – Val-Mont, 1926) és un dels poetes més 

importants en llengua alemanya. Una de les seves obres més conegudes és Cartes a 

un poeta jove; en català també podem llegir-ne Rèquiems (2012), Cinquanta poemes 

de Neue Gedichte (2011), Poemes francesos (2011), Els quaderns de Malte (2010), 

Històries del bon Déu (2009), Sonets a Orfeu (2005) i Diari 1898-1900 (1994). 

JOAN VINYOLI (1914-1984), poeta i traductor barceloní. Va iniciar la seva 

producció poètica l’any 1937. Els seus millors llibres i els més influents són els que 

va escriure durant les darreres dues dècades de vida, d’entre els quals destaquen 

Vent d’aram, Cercles, Cants d’Abelone, Domini màgic  i Passeig d’aniversari.  



Warburg o l’hipertext impossible 

JOAQUÍN RODRÍGUEZ 

by Warburg fou un milionari una mica excèntric que es va estimar més cedir 

la primogenitura i fortuna que li corresponien a canvi de comptar amb els 

diners que necessitava per construir una biblioteca pròpia i adquirir els 

llibres que la compondrien. Warburg va tenir una intuïció fulgurant, avançada al seu 

temps, irrespectuosa amb els cànons jeràrquics o alfabètics d’ordenació de les 

biblioteques: els seus llibres s’havien d’ordenar per afinitat i així se’n ressaltaven les 

correlacions ocultes i se’n propiciaven un seguit d’encadenaments mutables. Oi que 

avui dia tot això ens sona? 

Si Warburg hagués conegut Derrida potser hi hauria coincidit pel que fa a la 

necessitat de descentrar els textos, de cercar-ne les correlacions subterrànies, de 

desjerarquitzar les obres escrites, d’inventar alguna mena de tecnologia que 

permetés a cada lector traçar un camí particular de lectura que seguís el fil invisible 

d’aquestes afinitats amagades. En comptes d’obres canòniques disposades als 

prestatges d’una biblioteca que denoten l’ordre inalterable del coneixement, 

Warburg pretenia construir un espai sense jerarquies, on es fessin visibles —si més 

no, es pressentissin— les concordances recòndites entre els diversos textos, amb la 

qual cosa s’establís un contínuum més que no pas un rang, una cartografia o un atles 

(com ell ho va definir) d’un territori que cada lector devia o podia recórrer de 

maneres diverses i inusitades. 

A The Library at Night, Alberto Manguel1 ens narra fil per randa la història 

que ara resumeixo: Warburg va renunciar a qualsevol dret sobre una fortuna 

immensa, de la qual n’era l’hereu, amb la condició que pogués aconseguir els fons 

bibliogràfics que la seva biblioteca havia de menester (uns seixanta mil exemplars 

abans de traslladar-la a Londres a causa de l’amenaça nazi). La intel·ligència 

relacional que tenia li va permetre desenvolupar un sistema d’ordenació per 

afinitats, analogies temàtiques, semblances que variaven i que es tornaven a 

configurar contínuament en funció dels descobriments i avenços que ell mateix feia. 

La forma física de la biblioteca —el·lipsoïdal— pretenia facilitar aquesta concatenació 

canviant. «Els prestatges —diu Manguel a la pàgina 270 del llibre— no suggerien pas 

una ordenació lineal i definida, amb un començament i un final, sinó que oferien una 

associació ininterrompuda de títols.» 

                                                           
1 Alberto Manguel (Buenos Aires, 1948) és un escriptor, traductor i editor argentí. Ha escrit la 

seva obra majoritàriament en anglès. (N. del t.) 

A 



A Warburg, aquesta compulsió i obsessió organitzativa li va comportar una 

insatisfacció tan gran —perquè es veia incapaç de trobar un mètode que li permetés, 

alhora, col·locar físicament els llibres, trobar l’entramat complet de les possibles 

relacions ocultes que estableixen i reordenar-los en conseqüència— que va acabar 

patint una malaltia nerviosa, tot i que ell ja tenia una personalitat pertorbada: «[...] 

sentia —diu Manguel— que ja no podia reunir la gran quantitat de trajectòries 

d’imatges i pensaments que havia seguit». Al final de la seva vida, després de la 

guerra, un dels bibliotecaris que treballava per a ell va folrar un tauló rectangular 

amb una tela i al damunt hi va disposar les imatges, il·lustracions i fotografies en què 

Warburg treballava, de manera que pogués retocar-les senzillament, un cop i un 

altre, d’acord amb la classificació o correlació que imperés en cada moment. 

Avui, molts anys després, el somni de Warburg és factible del tot gràcies a 

l’ús d’etiquetes i l’afegit de marques als continguts (tan se’n val el format i la 

naturalesa). Aquestes marques no són excloents, per tant un mateix contingut es pot 

invocar a partir de qualsevol dels seus descriptors, ja que forma part de diverses 

constel·lacions o configuracions variables d’elements, segons la recerca que s’hagi 

fet. Avui dia la biblioteca que es regenera i reorganitza contínuament és una realitat 

gràcies a les folcsonomies, és a dir, als sistemes d’etiquetatge públic que els usuaris 

d’un lloc web construeixen col·legiadament. Allò que tant obsessionava Warburg —

l’establiment reconfigurable de relacions icòniques— avui és possible en webs com 

Morguefile, Flickr, Picasa o qualsevol altre lloc on es comparteixin continguts. Avui, 

també, molts anys després, el seu somni s’ha fet realitat a la Warburg Electronic 

Library i, particularment, al Bildindex zur Politischen Ikonographie (‘Índex 

d’imatges d’iconografia política’): «El gran projecte inacabable i inacabat de 

Warburg fou la gran seqüència iconogràfica que va anomenar “Mnemosyne”, una 

col·lecció extensa d’imatges que traçaven, per mitjà d’un entramat de connexions, els 

molts camins que l’erudit havia estat seguint». 

De ben segur que Warburg s’hauria avingut amb Derrida, Barthes, Vanevar 

Bush i tots els pares de l’hipertext impossible. 

ABY WARBURG (Hamburg, 1866-1929), historiador de l’art conegut, sobretot, 

pels seus estudis d’iconografia del Renaixement. La seva biblioteca, de més de 

seixanta mil  volums, va ser traslladada a Londres quan els nazis van arribar al poder. 

Va influir en intel·lectuals com Walter Benjamin, Ernst Robert Curtius, Ernst 

Gombrich, Erwin Panofsky i Ernst Cassirer. En català no se n’ha traduït res. 

JOAQUÍN RODRÍGUEZ és doctor en sociologia. Dirigeix el Màster en Edició de 

la Universitat de Salamanca. Fou director de la revista Archipiélago. Cuadernos de 

Crítica de la Cultura. Treballa com a director i assessor de diverses col·leccions per 

a editorials com Paidós, Alea, Siglo XXI, Editex, Ibersaf entre d’altres. Manté el blog 

Los futuros del libro. 



Rhema 

 
 
JORGE LUIS BORGES 
Crec, ara, que les úniques metàfores són les que poden donar les afinitats genuïnes 
que són un costum immemorial de la ment humana: els somnis i la vida, el son i la 
mort, el temps i el riu, les flors i les dones, els ulls i les estrelles, les diverses hores 
del dia i els anys de l’home. Cada generació les repeteix amb una sintaxi diferent. 
 
THOMAS BERNHARD 
Un llibre traduït és com un cadàver, mutilat per un cotxe fins que no el podem 
reconèixer. Se’n poden cercar els trossos, però ja no serveix de res. 
 
JULIO CARO BAROJA 
Quan una disciplina comença a tenir pretensions de científica, els qui la cultiven 
miren sempre de reduir-la a uns principis generals. 
 
JOAN FUSTER 
I la metafísica no és sinó això: les preguntes que hom es fa i tracta de contestar-se 
mentre pren cafè. 
 
CLAUDIO MAGRIS 
Els bous estarien probablement contents de garlar en congressos interminables de 
sexologia perquè, mentre es garla, no hi ha diferència entre el bou i el toro. 

 
MANUEL DE PEDROLO 
[...] perquè un home instal·lat darrere una barrera, proveït d’una ombra de falsa 
autoritat, sempre mostra tendència a alçar la veu [...] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Imatges 

 
 
Pàgina 6: Fotograma de Temps moderns, de Charles Chaplin (1936).  
 
Pàgina 9: Reproducció d’El ball (1716-1718), del pintor francès Antoine Watteau. 
Aquest quadre fa 116 x 97 cm i és a l’Staatliche Museen de Berlín. 
 
Pàgina 12: Imatge del model Minox B.  
 
Pàgina 15: Treno in corsa (1922), d’Ivo Pannaggi (1901-1981). 
 
Pàgina 21: Imatge de la  primera edició de L’Homme Machine de Julien Offray de 
La Mettrie (1748). 
 
Pàgina 26: Imatge de la botiga de joguines que George Méliès va regentar abans de 
tornar a dedicar-se al cinema.  
 
Pàgina 29: Fotograma de Le portait mystérieux (1899) de George Méliès. Es tracta 
d’una pel·lícula que dura un minut i deu segons, en què un il·lusionista (Méliès 
mateix) fa aparèixer el seu doble en un quadre i hi dialoga abans de fer-lo 
desaparèixer.  
 
Pàgina 46: Il·lustració que apareix a La triologie des machines, traducció francesa 
de tres relats de Cesare Pavese, un dels quals és «L’aviador malalt». 
 
Pàgina 51: Fotografia de Nova York l’any 1918. 
 
Pàgina 61: Imatge del model Remington 2, la primera màquina d’escriure que es 
va fabricar (i vendre) a gran escala (1878). 
 
Pàgina 65: William Saroyan damunt la bicicleta que li van regalar a Armènia l’any 
1978 pel seu setantè aniversari.  
 
Pàgina 67: Ferrocarril de Yunnan, a la Xina. Aquesta via fèrria es va construir entre 
1903 i 1909 i va ser inaugurada el 1910. Van caldre seixanta mil obrers, dels quals 
dotze mil van morir. Es van perforar cent setanta-dos túnels i construir més de tres 
mil ponts per un trajecte que, a l’època, era de quatre-cents cinquanta-sis 
quilòmetres.  
 
Pàgina 68: Imatge de Le Belge, la primera locomotora de vapor construïda a 
l’Europa continental l’any 1835. El primer trajecte que va cobrir va ser entre 
Brussel·les i Malines.  
 
Pàgina 70: Coberta de la revista Illustration de l’any 1900 (dissabte, 23 de juny). 
Illustration fou el primer setmanari il·lustrat de França i va aparèixer el 1843.  
 



Pàgina 72: Màquina de cosir Singer, empresa fundada l’any 1851 per Isaac Merrit 
Singer a Nova York. 
 
Pàgina 75: Retrat de Voltaire, que va fer Nicolas de Largillière (1656-1746). 
 
Pàgina 77: Fotograma de Stalker. 
 
Pàgina 78: Fotograma de Stalker. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vies 

 
FUSTER, Joan. Causar-se d’esperar. El món de cada dia. Barcelona: Edicions 62 & 
Ediciones Orbis, 1984. 
 
— Nosaltres, els valencians. Barcelona: Edicions 62, 1962.  
 
— Obra completa de Joan Fuster: assaig. Barcelona: Edicions 62, 2011. 
 
WALSER, Robert. La passejada. Barcelona: Editorial Flâneur, 2017 (traducció de 
Teresa Vinardell). 
 
— Jakob von Gunten. Barcelona: Quaderns Crema, 1999 (traducció de Teresa 
Vinardell). 
 
— El quadern de Fritz Kocher. Barcelona: Quaderns Crema, 2000 (traducció de 
Teresa Vinardell). 
 
— L’ajudant. Barcelona: Edicions de 1984, 2016 (traducció de Ramon Monton). 
 
BENJAMIN, Walter. Assaigs de cultura contemporània. Barcelona: 2001 (traducció 
de Pilar Estelrich). 
 
— Infància a Berlín cap al 1900. Palma de Mallorca: Lleonard Muntaner Editor, 
2013 (traducció d’Anna Soler Horta). 
 
NEGRONI, María. Pequeño mundo ilustrado (Buenos Aires: La caja negra, 2011). 
 
PERUCHO, Joan. Obres completes (cinc volums). Barcelona: Edicions 62, 2004. 
 
PAVESE, Cesare. L’ofici de viure. Barcelona: Anagrama, 2016 (traducció de 
Bonaventura Vallespinosa). 
 
ROBLES TARDÍO, Rocío. Pintura de humo. Madrid: Siruela, 2008.  
 
SAROYAN, William. La comèdia humana. Barcelona: Edicions 62, 2003 (traducció de 
Ramon Folch). 
 
DE LA METTRIE, Julien Offroy. L’home màquina. Barcelona: Laia, 1983 (traducció de 
Joan Soler i Amigó). 
 
RODRÍGUEZ, Joaquín. Bibliofrenia. Santa Cruz de Tenerife: Melusina, 2010. 
 
CAMBA, Julio. La ciudad automàtica. Madrid: Espasa-Calpe, 1934. 
 
KIŠ, Danilo. Una tomba per a Boris Davidovič. Barcelona: Angle Editorial, 2017 
(traducció de Simona Škrabek). 



 
RILKE,  Rainer Maria. Cartes a un poeta jove. Barcelona: Angle, 2015 (traducció de 
Ramon Farrés). 
 
— Cinquanta poemes de Neue Gedichte. Barcelona: Quaderns Crema, 2011 
(traducció de Feliu Formosa i Joan Margarit). 
 
— Poemes francesos. Girona: Edicions de la Ela Geminada, 2011 (traducció de 
Mariàngela Vilallonga). 
 
— Auguste Rodin. Santa Coloma de Queralt: Obrador Edèndum, 2010 (traducció de 
Raül Garrigasait). 
 
BERNHARD, Thomas. El nebot de Wittgenstein. Barcelona: Editorial Flâneur, 2018 
(traducció de Raül Garrigasait). 
 
— Els meus premis. Palma de Mallorca: Gall Editor, 2014 (traducció de Clara 
Formosa). 
 
— Mestres antics. Barcelona: Còmplices editorial, 2011 (traducció de Clara 
Formosa). 
 
MAGRIS,  Claudio. Instantànies. Barcelona: Edicions de 1984, 2017 (traducció de 
Josep Alemany). 
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Pòrtic 
Watteau, ROBERT WALSER 

 
Monogràfic: Màquines 

Walter Zapp i la càmera Minox, JOSEF STRAßER 
Preàmbul a les instruccions per a donar corda al rellotge i Instruccions per a donar 

corda al rellotge, JULIO CORTÁZAR 
Manifest futurista, TOMASSO MARINETTI 

Fotografies de l’estómac 
L’home màquina (Fragment), JULIEN OFFROY DE LA METTRIE 

París i les màquines, JOAN PERUCHO 
Cinema, MARÍA NEGRONI 

La màgia de George Méliès 
Autòmats: mite i símbol, ENRIC H. MARCH 

El pilot malalt, CESARE PAVESE 
Discurs d’un ximple, THEODOR LESSING 

El fet mecànic, JULIO CAMBA 
L’automatisme, JEAN BAUDRILLARD 

Màquines per a pensar, JOAN FUSTER 
La vida mecanografiada, THIERRY GUITARD 

La rima i el ritme de tot plegat, WILLIAM SAROYAN 
Quan el tren va abraçar el planeta amb els seus raïls, ROCÍO ROBLES TARDÍO 

Jardí, cendra (fragment), DANILO KIŠ 

Ressenya 
Voltaire: una vida, ALLAN MASSIE 
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