
◆ C U L T U R A ◆
A V U I

diumenge

14 d’agost del 2005
50

S
i no fos un tòpic
massa gastat que fa
un mal favor a un in-
vent tan ben parit,
diria que a la meva
biografia hi ha un

abans i un després de l’iPod. Fa
poc menys de mig any que su-
porto de bon humor les cues al
Caprabo o les tardes perdudes
a la sala d’espera de l’especia-
lista de torn, i canto pel metro
o pel passeig de Gràcia com si
fos la persona més feliç del
món. Les transicions d’un lloc
a un altre s’han convertit en el
millor moment del dia, gràci-
es a l’al·licient de poder anar es-
coltant les cançons de la meva
vida.

Sé que no sóc gens original
i que dec semblar l’enèsima víc-
tima d’una moda que ens fa ca-
minar amb auriculars incrus-
tats a les orelles, amb el risc
que ens atropelli un cotxe o
una moto trucada, però també
sé que és una moda condem-
nada a perdurar. És com el
mòbil: no fa tants anys ridicu-
litzàvem la gent que parlava
sola pel carrer i avui no en
sabem prescindir, per a bé o
per a mal. Per al bé de Movistar
i per al mal dels nostres cerve-
llets, que tard o d’hora acusa-
ran l’efecte de les ones emeses
constantment per aquests apa-
rells que ens fan estar localit-
zables fins i tot quan voldríem
quedar fora de cobertura.

Quan dic que a l’iPod hi tinc
les cançons de la meva vida,
vull dir que hi tinc totes les can-
çons de la meva vida, no pas
una selecció. He perdut el
compte del nombre de cedés
que he anat abocant dins l’or-

dinador per poder-los abocar
tot seguit a l’iPod. I això que el
meu iPod Mini només té capa-
citat per a 1.500 cançons: n’hi
ha que n’admeten 10.000 amb
aquella alegria. També hi ha re-
productors de MP3 que no són
iPods i fan virgueries similars,
ho sé. Però és que jo sóc de la
secta Apple des dels temps llu-
nyans del Macintosh Classic.
Ara mateix tinc un PowerBook
i un iMac G5. I a casa hi ha tres
iPods Mini: un de rosa, un de
blau i un de verd. Val a dir, en
desgreuge nostre, que som
molta gent.

Sí: la meva quota de felicitat,
sempre tan sotmesa als alts i
baixos del mercat emocional,
ha crescut considerablement
des que em vaig comprar
aquesta joguina. M’ha servit
per alliberar-me una mica de la
dependència del mòbil: si mai
em truques i no et responc, se-
nyal que algun cantautor (sóc
de cantautors, què hi farem)
m’ha impedit sentir el telèfon.

El meu idil·li amb l’iPod és
tan intens que em vaig sentir
empesa a comprar-me un llibre
firmat per Dylan Jones sobre
l’invent més popular d’Apple
així que hi vaig topar a la lli-
breria Foyles de Londres. Crec

que em va seduir pel títol car-
tesià: iPod, Therefore I Am. De fet,
no és ben bé un llibre sobre
l’estri que em té el cor robat,
sinó una curiosa barreja de me-
mòries musicals i d’història de
l’iPod en un mateix volum.

Dylan Jones, de 45 anys, di-
rigeix l’edició britànica de la
revista GQ. Té un iPod dels
bons, un iPod Mini com el meu
i un iPod Shuffle, el petit de la
família, que només permet es-
coltar les cançons de forma ale-
atòria. Jones considera que
l’iPod és l’invent més impor-
tant d’ençà del descobriment
de la roda. Es descuida com a
mínim la rentadora, que
també déu-n’hi-doret com n’és,
d’imprescindible. Però vaja, hi
estic d’acord: si l’iPod no exis-
tís, hauríem de trobar un in-
ventor de guàrdia que s’avin-
gués a patentar-lo amb urgèn-
cia. Perquè la idea de rescatar
dels altells els obsolets
walkmans i discmans és més aviat
un malson, un cop has tastat
les possibilitats infinites de
l’iPod.

Una altra cosa és que calgui
escriure un llibre sencer amb
el trasto musical de butxaca
com a fil conductor. Potser el
senyor Dylan Jones n’ha fet un

gra massa. Un article periodís-
tic: i tant que sí. Un o més posts
en un blog: per què no. Un do-
cumental televisiu sobre l’estil
de vida iPod: fantàstic. Però un
llibre de 350 pàgines... no ho
sé. Tampoc sé si m’empassaria
de dalt a baix un llibre sobre la
revolució que ha suposat la
rentadora (i n’omplo dues o
tres cada dia), Internet (i sóc ad-
dicta a navegar per la xarxa i
enviar/rebre correus electrò-
nics) o el mòbil (i no me’n se-
paro ni per anar al lavabo).

“Abans em preguntava si tin-
dria prou temps lliure per de-
dicar-lo a l’iPod, però he des-
cobert que el temps per a l’iPod
no el trobes: el fabriques”, es-
criu Jones. La veritat és que el
meu iPod rosa encara no m’ha
concedit l’envejada facultat de
fabricar temps, però m’ha per-
mès disfrutar més del poc
temps que tinc. No sempre,
tampoc: de tant en tant l’iPod
passa a ser un instrument ideal
per alimentar la masoquista
que hi ha dins meu. Si estic de-
primida, m’agafa per escoltar
cançons depressives. I m’acabo
d’enfonsar. Xof. Em consta que
ja les fan, aquestes coses, els
consumidors de música: puc
endevinar l’estat d’ànim d’un
amic que encara no té iPod (i,
malgrat això, és amic meu) en
funció dels cedés que tragina
per escoltar en el discman.

A Londres també em vaig
comprar el llibre I Hate Myself
and Want to Die, de Tom Rey-
nolds, que ret homenatge a les
52 cançons més depressives
que s’han escrit mai. Ja en par-
laré en una altra crònica, amb
permís del meu psicòleg.

L’estil de vida iPod
Eva Piquer
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L’autor d’un assaig sobre el
reproductor musical d’Apple

creu que és l’invent més
important des del

descobriment de la roda

Els addictes a l’iPod són el públic potencial del llibre de Dylan Jones
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● Excepcionalment passo
una bona part d’aquest

agost a Barcelona. La ciutat
ofereix moltes activitats, els
carrers del centre són una
autèntica manifestació de
bigarrada, sorollosa i suada
diversitat… I, tanmateix, es
nota una aturada dels te-
mes seriosos, com si tot ho
regís un compàs d’espera
que em recorda l’enyorada
Maria Aurèlia Capmany, se-
gons la qual als estius les ac-
tivitats culturals es progra-
men com si tothom fos una
mica més curtet que la resta
de l’any. Teòricament és el
moment del relax, del
repòs, de la família, de la
natura, de la lectura… Això
és només la teoria, ja que a
la pràctica n’hi ha molts
que es rebenten d’anar
amunt i avall, i que, quan
han de parar, s’avorreixen
de no fer res i acaben acu-
mulant un odi ocult per la
família i per l’obligació de
llegir…

M’ha fet pensar en tot
això l’article que l’Ada Cas-
tells va treure ahir sobre els
Estats Units. L’any 1992 vaig
viure sis mesos llargs en
aquest país meravellós i ul-
tradivers, que avui és a les
mans d’uns autèntics nazis.
El meu primer viatge als
EUA va ser el 1982, i hi vaig
tornar el 85 i després el 89,
l’he creuat en cotxe en
quasi totes direccions… Vull
dir que el conec prou per
saber l’enorme importància
de fons que hi tenen el món
universitari i els circuits mi-
noritaris, en contrast brutal
amb les llibreries de les
grans superfícies i les “nor-
mals”, només amb produc-
tes de consum que interes-
sen poc o molt al gran mer-
cat. Amb tantes excepcions
com es vulgui, tot hi funci-
ona talment la vida fos un
estiu perpetu, un aplaça-
ment constant d’allò que ve-
ritablement té interès. Tot-
hom sembla dedicar-se als
negocis, a la família i a la
natura –i això també és ve-
ritat únicament en un pla
teòric–, però tot plegat, ne-
gocis inclosos, sempre s’ar-
ticula de tal manera que
acaben-acabem acumulant
autocondescendència, in-
diferència general i odi a
l’enemic. En fi, generalitzar
és una altra estupidesa, ja
ho sé, però no em sembla
exagerat dir que el mes de
setembre ens durà força
dosis d’odi als suposats ene-
mics, massa indiferència
real i massa disponibilitat a
concedir-nos-ho tot, només
a nosaltres mateixos, és
clar, que som els bons…
Algú expandeix intencio-
nadament la part vulgar de
l’ànima de l’Imperi…


