
PREGÓ GRANOLLERS

Hi ha qui creu que s’ha de llegir per tenir cultura. I tenen raó. També

hi ha qui pensa que llegir és com viatjar, que serveix per mirar el món

a través de les finestres de la fantasia. També tenen raó. Hi ha els

qui  pensen que la literatura ens fa tolerants,  perquè en els llibres

aprenem a conèixer diversos punts de vista i a saber que la veritat és

relativa. També tenen raó. Hi ha qui pensa que llegint ens evadim

dels maldecaps de cada dia. Aquests també tenen raó.

Però llegir és més que tot això. Perquè una novel·la, per més bona

que sigui, no serveix per a res, vull dir: que no és un artefacte per

aconseguir unes finalitats. No són estisores per tallar ni pinces per

pinçar ni  llumí per fer-hi  flama.  Totes les utilitats  que trobem a la

lectura no exhaureixen el fet de llegir. Com contemplar un quadre o

escoltar una simfonia, llegir és un acte que té com a única finalitat

proporcionar  plaer,  és  a  dir,  emocions  i  provocar  reflexions  en  el

lector. No és una eina didàctica, tot i que pot ser-ho i sovint ho és. És

una obra d’art, no una eina per llaurar o un estri per obrir les llaunes.

1



Les bones novel·les són aquelles que ens fan pensar i alhora ens

emocionen. Si només ens fan pensar no són novel·les, sinó tractats

de filosofia,  i  si només ens emocionen no són novel·les,  sinó una

ceba  trinxada  que  fa  plorar.  ¿Per  què  s’escriuen  relats  des  dels

orígens de l’Homo sapiens? ¿Per què sempre hi ha qui està disposat

a escoltar, a cantar o a llegir els relats? I tanmateix diuen que els

temes de què disposa la literatura són escassos: històries d’amor i de

desamor, l’ambició i la perfídia, l’odi i la tendresa, i coses per l’estil, i

que els personatges són també limitats:  un jerarca corrupte o una

dona bonica, un pare amatent o una noia possessiva, una criatura

entremaliada  o  un  marit  gelós,  un  jovencell  vanitós  o  una  dona

generosa,  un  vell  garrepa  o  un  nen  ingenu.  Poca  cosa  més.

Tanmateix, les històries flueixen, en totes les cultures, en totes les

èpoques. I nosaltres les llegim, i  hi fem com si totes fossin noves,

com si mai n’haguéssim llegit cap altra abans. Plens de curiositat i

intentant identificar-nos-hi, o almenys entendre els personatges.

Saber llegir és un problema que resol l’escola els primer anys de la

nostra vida. Saber llegir literatura és més complicat. Hi ha qui llegeix

només per passar l’estona. Hi tenen tot el dret, perquè la literatura,

com deia Espriu, ha de ser per fer-nos companyia. La persona que

està malalta o que fa un viatge llarg sol llegir per matar l’estona,  per

no avorrir-se, i la literatura no ha de renunciar a ser un entreteniment.

Però saber llegir bé no és això. Passa com amb el vi: hi ha qui beu vi

per matar la set; vol quantitat  i  la qualitat  li  és secundària;  de fet,

barreja amb refrescos el vi per fer-lo llarg. Però hi ha qui tasta només

uns glopets de vi, però sap beure’ls molt bé: en comprova el color,

l’aroma, paladeja el cos, s’entreté en un petit glop fins a treure’n totes
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les essències. El bon lector també funciona així. Llegeix a poc a poc,

no té cap afany de presumir d’haver llegit molt, no fa cites constants

ni es pensa que és més culte i  millor que els altres. El bon lector

llegeix aixecant una a una les capes amb què està formada una bona

novel·la; es capbussa en les capes més profundes i allà hi troba totes

les  essències.  L’argument  és  per  a  ell  només  el  vehicle  per  on

transcorre la novel·la.

La pressa  no s’escau a la lectura; és l’enginyós Woody Allen qui va

dir: “He fet un curs de lectura ràpida i he llegit  Guerra i pau en vint

minuts. Parla de Rússia”. No busquem novel·les curtes -ni tampoc

llargues- perquè la llargada no té cap interès literari. Tampoc no cal

estar amatent a les llistes de vendes, perquè hi ha més màrqueting

que literatura. No sé si us heu fixat que tot sovint novel·les que es fan

famosíssimes,  al  cap  d’un  any  o  dos  han  passat  a  l’oblit  més

irreversible, perquè la fama era fruit d’una campanya de venda, no

aquell llibre que ens recomanem els uns als altres, en un boca-orella

que és de franc, perquè res té a veure amb el comerç literari.

Llegir  és  un  acte  de  creació.  Diu  Jean-Paul  Sartre  que  quan  un

escriptor acaba una novel·la, i per més que hi posi la paraula “FI”, la

novel·la no s’ha acabat fins que algú l’ha llegida. Llegir no és un acte

passiu,  com si  fóssim un gerro buit  i  el  llibre ens aboqués el seu

contingut. Llegint actuem, perquè llegir és interpretar. La interpretació

del lector, sobretot la del bon lector, és única, i no és igual que la d’un

altre lector.  Tots ells tenen raó, i  fins la interpretació de l’escriptor

mateix és una més de les possibles. Em deia l’altre dia un llibreter:

“Un  llibre  no  és  de  qui  el  compra,  sinó  de  qui  el  llegeix.  Llegint
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posseïm d’alguna manera aquell relat. Ja no és de l’autor: és nostre.

Forma part de la nostra vida.”

Alguns llibres, però, són oblidats, per més que en el seu moment van

ser importants per a nosaltres. Si un dia, però, obrim a l’atzar una

pàgina d’aquell llibre que ja no recordem i llegim una frase que en el

seu moment ens va fer saltar de la cadira, tota la novel·la reapareix,

tota ella torna a la memòria, sorgint de les profunditats de l’oblit on

l’havíem deixada arraconada, perquè tenim més anys o hem canviat

d’ambient o ja no som aquell que va plorar llegint aquella història. Si

guardem en fitxes les frases que més ens han impactat,  repassar

aquestes fitxes és  com repassar  la  nostra  pròpia vida.  És com si

estiréssim el  fil  d’un cabdell  immens i  de mica en mica l’anéssim

enrotllant en un fus, com feien antigament les filadores.

Jorge Luis Borges va dir: “Que uns altres presumeixin de les pàgines

que han escrit: jo estic orgullós de les que he llegit”. Perquè saber

triar  és  molt  important.  Primer  cal  que  descobrim  la  nostra

personalitat  lectora.  No  és  cert  que  tots  els  bons  llibres  ens  han

d’agradar per força. Hi ha llibres que no encaixen en nosaltres, que

no ens fan vibrar, que ens avorreixen, que mai no seran nostres de

debò. Hem d’anar buscant aquesta personalitat lectora, fins a saber

què  encaixa  amb  nosaltres.  Però  és  una  personalitat  incompleta,

sempre  pendent  de  noves  lectures,  per  anar  completant  el

trencaclosques de la nostra personalitat; és a dir, que si ens agraden

les novel·les d’acció, i ho descobrim, no deixem per això de continuar

buscant, perquè potser ens sorprendrem a nosaltres mateixos un dia

llegint una densa, melangiosa i reflexiva novel·la de  Kazuo Ishiguro. 
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Si encara no hem descobert el plaer de la lectura, és important que

descobrim els nostres gustos, buscant aquí i allà, parlant amb altres

lectors i escodrinyant llibres en llibreries i biblioteques. I aleshores, si

volem trobar un plaer afegit, llegim en veu alta. Poca gent sap llegir

en veu alta, per manca de pràctica. Si ens hi posem, n’aprendrem en

poc temps i gaudirem molt més de la lectura. Els tallers de lectura

que fan algunes biblioteques és una boníssima idea per saber com

llegeixen els altres. És com quan anem al cinema amb una persona

que hi entén molt, de cinema, i en sortir ens adonem que nosaltres

només sabem que la noia ha deixat  el  noi  per un altre o que un

assassí buscava un pobre diable per matar-lo; el nostre amic expert

en  cinema  de  seguida  ens  parlarà  de  moviments  de  càmera,  de

punts  de  vista  narratius,  d’enquadraments  significatius  i  nosaltres,

bocabadats,  descobrirem  que  sembla  que  hem  vist  pel·lícules

diferents.

Llegir en veu alta és estupend quan es tracta de poesia. La poesia és

música amb paraules, i reclama ser declamada. Llegim poesia amb

naturalitat, com si fos prosa; ni versegem al final de cada vers, sinó

atents només als signes de puntuació, com amb la prosa. I també és

bo llegir en veu alta als infants. Descobrirem aviat que la veu humana

fa créixer els llibres, que hi ha una oralitat recòndita, que no sols el

teatre és veu: també ho és la novel·la.

A l’hora de triar una novel·la és fàcil que ens enganxi el soroll de la

promoció, a través de premis o de campanyes. Però no oblidem que

el  nostre criteri  és l’únic  vàlid,  perquè en aquesta empresa,  la de

llegir  un llibre,  estem sols, el  llibre i nosaltres, en la soledat d’una

cambra silenciosa. Altrament hi ha la fama, la que dóna pàtina de
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categoria a uns llibres i a uns altres no els la dóna. Però els jutges

només podem ser nosaltres. També hi ha la veu dels crítics, sovint

sàvia i assenyada, però som nosaltres i no ells els qui estem llegint, i

no volem interferències alienes. En canvi sí que és bo que escoltem

lectors que ens han demostrat altres vegades que tenen bon gust; ja

jutjarem nosaltres, però és bo escoltar-los, com escoltem els amics

cinèfils  per  triar  pel·lícula  de  la  cartellera  o  del  videoclub.  La

bibliotecària  i  el  llibreter  també  ens  donaran  bons  consells.  I  si

gràcies a una d’aquestes veus hem ensopegat amb un llibre que s’ha

endinsat  en  nosaltres  i  que  ens  ha  abraçat  i  ens  ha  sacsejat,

aleshores  quedem  en  deute,  i  tenim  l’obligació  d’escampar  les

lectures que ens han donat plaer perquè altres puguin gaudir-ne.

De vegades hi ha noms d’autors que, com que ens han agradat en

un altra ocasió,  o com que diuen que són autors consagrats,  ens

inspiren confiança, i vet aquí que en llegir-los ens defrauden. Hem

d’anar amb compte amb el  prestigi,  que sovint  és relatiu,  efímer i

enganyós. I per això mateix, hem de tenir una tirada especial a llegir

novel·les catalanes, escrites en català, perquè estant com estem tan

mancats d’altaveus i de plataformes i de mercats internacionals, hi ha

qui es pensa que la nostra és una literatura de segona. Aquest és un

greu error. Si llegim els nostres clàssics i els nostres contemporanis

ens  emportarem una  sorpresa  sensacionals:  que  tenim una  bona

literatura. Això no vol dir que deixem de llegir altres literatures, però

que no ens enganyin aquells que exhibeixen com a bons sempre els

mateixos noms i tots ells aliens a la nostra cultura.

Una bona novel·la sovint fa patir, perquè en una novel·la ha d’haver-

hi conflicte, a menys que vulguem un sedant en comptes d’un tast de
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literatura. A les novel·les hi ha un ingredient imprescindible: el dolor.

Però n’hi ha un altre tan valuós com aquest i que el complementa:

l’humor. Quan les dosis de dolor i d’humor són equilibrades estem a

davant d’una bona novel·la, que ens fa somriure i que ens encongeix

el cor. Hi ha molts altres ingredients, però són diferents en cada cas.

I està bé que sigui així, tot i que hi ha qui està sempre pendent de si

les novel·les compleixen una cànons inventats: la primera obligació

d’un novel·lista ambiciós és precisament trencar els cànons anteriors!

Llegim sense prejudicis, que no ens condicioni que l’autor sigui home

o dona, que sigui jove o vell. Un bon autor és capaç de ser qualsevol

personatge, de qualsevol edat i de qualsevol condició. Siguem lectors

crítics i  alhora respectuosos,  car el  que llegim, al  seu autor,  li  ha

costat  moltes hores,  molts  dies,  molts  mesos,  probablement  molts

anys. Però siguem crítics: espiem què hi diu i com ho diu. I jutgem-lo.

Amb apassionada tendresa i amb voluptuosa intel·ligència. Perquè el

que estem jutjant és una obra d’art. De la qual, nosaltres, en som

coautors quan la llegim.

Llegir és tot això i moltes coses més. És una aventura tan llarga i

atzarosa com la vida mateixa. Llegirem bé si som ambiciosos, si no

som conformistes, si estimem, ardentment, això únic que tenim: el

poc temps en què tenim l’oportunitat de viure.

ISABEL-CLARA SIMÓ

7


